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 ۹ یواتعلا هحع6#: تسرهف $

 موصلاراطفا حبا” لصف ۱ ثاداقثعالاب ةقلعلا لالا ۰
 یاکثعا باب 4C ءوضولاباپ تاراهطاا ناک ..

 يا باک ۴ لیلا تاب
 ما تاج لصف ٠ ۹ هایلا ناب ۰
 رمغلا نع خا باب 1 د

 اکنلآ باک ۹ نیما ییع ۳ ۱

 : تامركا تا .0 اهماکحاو ا 1 1

 رخا عون هذو ءايلوالا باب 0۵ ءاجتسالایف  لصف < ۰
 NAS باپ ۷ هولصلا باک ۱

 لیکولا حاکننلصف 9 نادال ۰
iلوصفلا حاكن ىف لصف 7۰ ولا  

 قتنعلاو عولبلا رابخیف بإب | ةولصلا هنص باب -
 قیقرا حاکنیف باب ۲ همامالا باب ۰

 زفاکلا حاکنف لصف ۳ هوذصلا دیشنام باب ٠

 رخآ عون هبفورهلا باب ۴ وصل اف هی اوا
 زاها نفالتخالاق عون ٩ لفاونلا باب .
 ۰. تیبااعاتمیففالتخالایف عون * تئاوفلا ءاضق باب .
 1 الو هحونراو حوزلل ايف لصف ۷ ولا هد“ ی باب ۰
 :E مهقلاین 3 ۴ هوالتلا ةد جس یبا .

<Fجاكلا نوش لئاسم ۴ . رفاشلا مو  E 

Rip۳۳ ت اھ 2: 2۳۳  
Eهپ عقیام باب قالطلا باک ٩ ضي رلاوسرخاات  

 الاموقالطلا دعا ةولصیف باب .
 لاو اپ قالطلا هب قیام باب نيديملا ةولصف با ٠
 7 قیلعتلا با Af‘ زیانطا ماکحایف بان 3

 ضبراا قالطق باب 46° _ ديهشلا باہ ا

 ةدجرلا باب ٥ :وکز بک 9 ۱
 لیلعلاو هطلغلا هنونیلاق لصف ۰۹۹ یرصلا تاب . ا

 دادنراب هقرةلا  وقو ف لصف ۰ شعلا باب . ۱
 نیحورا دحا ۰ جارخلا باب . ق
 باب ۳ ر طلا هقدص باب : و

 ۱ یوضفلا علخین عون ۴ دشایفلصف موصلابآک ِ

 ۱ ءالبالا باب ۴ ءاضقلا بجو يام لصف . ۱
 راهظلا باب ۱.۳ . لایفوترافکلا بجو يام لصق ۰



 E اهب لصتامو :سنکاا ینعون ۵ ]
 ۱ یزلاماکحار راس عو 11

 |الامو رذاكلانم امالس نوکیایف عون ۸
 هقدانرلاو ندنرلا ماکحاق عون ۱

Nمکحو ملا ضفاور ماکحا یف ۳ . 

 رخآ عو هفو دا را ۱

A!داد الا با  

 ناجون هیفو بسنلاتوب باب ٩
 _ رخآ عون هفو مهراد دحاوعون هيفو ةهناضا باب ۱۱۶ ||
 له ارفکلاب ةرفکلا ماکحا ی لسعف ۸ دل,یادلب نم دلولا لقنق عون ۷۷
 محلا ضفاوررابدنم ٠٠١ || . . ةجوزلا ةتفنق لصف ةقفسلا باب ۱۱۹ |

a E 3۱ . لصفلاا ده ی | ٤ براقالاو ؛عورهلاو  

 هم قلعحایف عول ۹

 ۳ )ب۰

Aمالسلاوةالصلا قالطلا ف و  

 سما نم ارفک نوکدالاعف ع وت ۷ "7 املا باک, ۱۸
 لات دل ەتيامماکحا قباب ۱۹۰ لعج ىلع قتعلا ۱ تأت ۱۳۱

 اهتومو یضارالآق "" . .ضعلاقعباب ۲
 ۱ نامل تلی لامفراصم ماکحاین عون 2 ا یسابقتعلاق لصف ۲

 ۱" یضارالا وم وجل ف ی ۷
 ۳ رایتلا خارق عون ۱۹۳ || ریدتلا باب ۶
 5 رسا قىش لاسم تتاکلا یقنلصف ۷
 7 ةافبلا باک 31 قادعلا فش زایی ۷
 1 9 طعما | باک ۸ 9 ءلولاب اک ۳۸

 ۴ هطقللا باک ۹ هالاولا دمعق لصف لصق ء١ |
 ۳ الت ۽. 13 نالا ۶ ۱ £

 ار تاک ۰ رذنلا ن لصق \44

 لا تاک ۳۰ ۳ ی باک 5

 و عون |
 دا ملا ۱

 همدعو نیکی 2 دحا نام عو ¥

 انامو كيرشالاف عون ۰
 نیک رشلا نیب فالتخالا ان عوآ ۲ ۳
 ففولا الا باک ۳۰

 الاموهفقو مصاف عو ۳۷

 صب رثا ففوق ۹۹

 رام طاق تا ۰

ccoناوت هقو دال الوالا لعفقولا ق  

 برشلادحباا 7

 یذقلادح باب ۱

 لتع اا رب رمل ف عون ۱5۱ |
 ۱ PEE هاا باک ۶ :

: 

\o¥رافکلا ءالبثسا ا  

 نمأتسلا ماکحا تاب ۴۳

 دن و ین ۷۹39



 ا
RAE 

 براقالا ىلع فقولا فعو ۳۶

 هلزعو یلوتلابصن باب ۳۵ ||
 لوتلالزمب قلعتبا عون م4
 فقولا لاد ہنسا ق لصف میم ۱

 فقولاراكا ف مي
 همدعو لول ناعصی یو اب

 الامو یلوتلا هبقدصبایف ي |
 رخ عون هیفو فلاظولا باب ۳5۹۱۱

 فاقوالا یک اط!تافرصنیف ب با میم ۱

 فقولاقتشلئاسم هه
 او هما :راجالماکحاق ۹ |

 همدعولدبلا ءافیتساب قلعتیاع* ۲-۲
 بابلااذهت ىلوتملا تافرصت باب ٠م |

 نيلجرلانيب ةفوقوملارامعلا مست ف ۳۷۰

 داولا لا لاتتالاب یلتیایف »|
 بابلااذه تاقرفل ای ۱

V4عویبلا باک  
 الاموهر کد نود ل ۳۷۹

vv |نعاب یاو  
 میلا ف TRG تافرصنق 6۷۹۲

 طرشلارابخ یف ۵۹
 دن ورارابخ ۰

 بيعل رابخق ۲۸۱ ||
 منعاهق ۲۸۳ ||

CAY |jبرف ااف  
 هیلوتلاو ها را عبق ۲۸۹ |!
 دسافلا حبلا باب ۳۸۹ |

 ملل: دف ا طورشلا یف, ۲۹۲ |
C40 ۱دسافل ملا ماکحایف  

 ةت ابعیلاف ۶

 :: اوا ب1

 بیعلاب درلا

 لوضفلا عبق ۵۹
 رغصلاهدلولامبالا عسق ۳۹۹ 8

 هلاقالا

 قاس الا باب ۱

 رورغلا ماکحایف ۳.۵

 ابا ۷
 عانصتسال|باپ ۳۰۸

 ع ف یاس ۳۰ ۸

۳۰۸ 13 5 

 ضورتافعون ۳ ۳
  هلافكلا باک ۲
 الجومواتفوءةلافکلاق ۳۳۹

 اتقومو از الاموال دکل مصاف ۳۹۷
 شعل اهلافکلا یفعون ۳+

 ال نمو هنم ةلاقكلا | مصبریق ۰
 الامو «ءاربلا هبممناق ۰

 هنعلونکلا و عوجراو ۲
E ۳۳هساتاموٌل  

 جعسلا ماکحاین ۳۹

CTنی لاو  

 اولا باک ۸
 هدیافلا لاو | ۳۳۳

 لاو لا باک ۳

 [عییلابلیکولاق ۳۶
 ءارشلابلیکولا یف ۹
 ضبقلابلیکولاف ۷
 لوضفلا صبقق ۳۳۹

 رومأملا نلصف ۹
Efهمدعو لیکولاناضیت  

 لکون اولبکولا نیب فالتخالاق ۷
 لیکولا لرعب قلعابفق 4
  لیکولالکوتق ۱
 یوعدلاباک ۰۱
 یوعدلایف هترضح طزنشی ایق ۳
 ال نمواعصخنوکبنم 2

 ععسدالامویوعدلا نمعمسیاپق ۳۵۸
۱ 

 د سم سلب بو تا دم سا ت ھا رت ° 1 لس جد ھا و ۹ 3 ۳. ۹ ++



 الامواضق انتنوکیایف ۳-۱

 ع رخ اون هیفونامزژا دوره ۰
oyeالامویعدلایوعدلاعف دن وکی اید  

 تسلا یوعد یف ۲

 ءالولایوعد 3 ۸۵۶

 فيلل باب ۵
 یوعدلاف قش لاسم ۹
 هدا شلاباک ۹ ۹

 ال نم و ةت داهش لبقت نيف ۰
 دوهشلا لیدعت ف ع و ۲

 الامورح ًاتسلاو رحاللامو 2۹

 || الامورجالانمرجأتسلا ىلع جام باب <
 هراجالا حسف تاب 40

 تقولاةراجای باب ۸
 ةدنساقلاةراجالاىف باب ۰
 همدعوهعفنلاناعص ۳
 ففولاق ةعفنملا نام یف ۶
 رغضلالامىف ةعفنلا نام ىف ۵

 هناعط مدعو رج اتسلاو ریجال|ناعطی ٥
 لز شمل اجالا نام فو ۰

 همدعو صاخامجالاناضیت 4۷۸ || یوعدلاوهداهشلا نيب فالتخال اف ۲
 ندهاشلانيب و ۰

 مماشلابنداهشلاق ۶
 رتاوتلاوهرهشلاق 4.>

 یدلا هداهشق ۸

 ةدامنلا لیعةداهشلاباب ۰
 هداهشلا نععوجرلا باب 1۱۱

 نینداضتلانیتنیلادحا حجر ت باب ۳
 نا لول پا ٩
 تک ۱
 الصف 0
 ءاضقلا نش لاسم ۳۰
 را رقالاباک ۵

 ضیر)ارارقا قلصف ۳۹
 تسلا رازق ل باک ۸

 اا ںاک 0۱
 دسافلا صا
 نمولو بلا تساخ ا
 حر 1۹
 الارو هنعهلامو ءارالا باب ۰
 هارو دهلا نم حصبامةبهلا یاک ۶
 ضر ر! ادبهق ۸

 دبهلانععوحرلا باب ۹
 ناراجالا باک ۹
  الاموهراجالاهب هاام باب ء0۹

roe: 

 ناعوت هقو ۰ ۱

 هعدعو رحأتسلا نامضف ۹
 هراجالاف تشلئاسم ۸۱
 هب راضملا باك ۳

 هدسافلا هب راض لا ق 6

 عراب قعتیایف ۵
 الامو براضلا هب نمصلاعت 1

 ی التخالاق لصف ٩

 هعاضبلاقبا ۰
 دعرارلا باک 4۹۱

 تاتا ۶
 دن راعلا باک ٤

 ةعيدولا باک 440

 : الاموعدوملا هر نعصلام 419
 | عدولاوع دوما نيب عقاولافالتخالا ۰

 هعیدولایفیش لئاسم ۱
 نهرا باک ۲
 نهرایف کالا تافرصنق 0
 راعتسلانهرق 2۰%

 || امو نهرا هبط ةسيامو نهرالالهف ۷
 نهترااو نهازانیب فالتخالاف ۹
 لالغتسالا ماکحاق 6۱

 ففولالا یلوملالالغتسای ۹
o\fترتجفلا تاک  

 هناعط م دعو بصعاغلا نام یف 0۳۹
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 +++ هک ےحرلا نجرا هللا ےسب رج دهم

 ةعب رمشلاءالعلمحو * ماظنلاو سرلا نسحا ىلع ع رشلا ماکحا مکحا ی ذلا هلن دا
 ءادن الا راس ىلعو لس و هیلع یلاعت هللا لص * مارفاو ل الملا ناب یف هل وسر ءافلخ
 یتغلا هللا ىلا مقفلا لوقف (دعب و) مانالاو روهشلاتمادام هب ڪا و هل یلعو * ما ظا

 * هع وقلا ةعيرشلارصان * هيفنحلا ءام لار دص * هيفينلا للا نیژ * هياردلا ن وتم

 ٭ هناععلاهیمالسالاهتطلسلا غم * هبناب را ماکح الا ره طظم # يتسم ةي رطلا كلاس |

 * تاجاطایوذلءافالا یف هدهج ل ذب دقف# ي رهشیکیلا یدفا هللادبع لضةلاوباانالوم
 دراوف سانحا اهنم ج رتهساو هقفلا راع صاغو * تارخلاو هما اوبا لاغقا حو

 نیتفتسلا لع هجرس اامرشذب نیشاسل نیت ىلع قافو*ررغلارهاوج عاوناو # رردلا
 تام اعماج دناوعلاریثک دناوقلا ےظع باک یواتفلانم لرابلا هطخ نم عجام راصو
 تعقو دق هلناسمرتک | نا الا # هیعرفلا ر داونلا ف انصال ا واح * هیعرمذلا بلاطلا

 *# o دناوعرومطم نمایفاو ارح ذو »< و دناوفدناوم نمارف او طظح ف دخاو * افلا اذ هلش

 * تاعقاوناقی رافتلبع ع الطالا لهسل # ب اطتسلا باکلا اذه بترا نا تدرا

 سافت روشنمو * دا رفرهاوجروتم تعم * تامهلایف بغرب نم لک هیف بغرب و
 یلاتقطاو × لولا تافنصم سرت لع * لوصفلاو باوبالانم بسانیاچق * ه دناوف
 تسنا و لوالار دقلا ىلع دیزت ت اعق اولا لث اسلا نم« دعب هب فا ام عومحما كلذ

 رییخت رغ نم اهلصف و اهباب انخیاشم تاربتعم نماهماذحب ةلئسم لک لقت شم اهلا یف
 ءاتفالا ف * ماكملا و ن وتقملا اهیلع دمعيل + ل عتسملا مهظ افلا و 5 ديفتسملا موشارابعل

 هد هبارغ یهتشالالیج ارتاو# هام یضقنالات مهاباک كلذراصالق# ماصخل لصفو
 نوکییح هیتسلاهندسو هیلعلا هر كلذ مدخا نآ یدوصم یه مو (یواتفلا دع+)

 قیفوتلاو هباجالا لونا هنارفغو هوفع هيلع یلاعت هللا غبسا هناسحا لع غسا هلال ییعایضار

 هلال



 کا
 تاداقتعالاب ةقلعتلا لئاسلا

 هيلع یل اعت هللا یلص دج تلم ه دق دنل وا لاس وید نس ن دتلم هلة دیز نالوا سم
 ٭ باو لا۴ رکی مکعد غ دمالسلا ہیلع ےھاربا تلم هسخوپر دکرکی مکعد مدلسو |
 ۱ ردکرک لعدغدلسو هيلع یلاعت هللا صد تلم |

 ذب الا نيذلا بالا اننروامث ىلاعت هلوقل ان ةعيرش اهنا ىلع انمزات یهانلبق نم عبارش)

 هللا یلص دم انبنل ةعب رش هنا یلص هب لم عنف هب اص وصخ ثراولل اکلمریصی ثرالاو
 || لوف ( اصخمل یناثلا نکزا نم انلبق نم عيارش ىف لصف ف حوت ) لس و هلع یلاعت
 انمزلت امنا انلیقنمعبارش نا ىلا ةراشا اندابع نم انیفطصانیذلا ب اكا اتثروا من یل اعت
 لقت ثار ا ناف ےھل هعب رش تیقب انا ال مالسلاو ۃالصلا هیلع این عی رش اهناییع

 كلذکف ثرومأ اكلم هنا ¥ هبلاافاضمو ثراولل اكلم نوکب هنا لع ثراولا ىلا ثروملا نم
 یودزربلالوصا حرش دج انی زب زعلادبع نیدلاءالعمامالا حر ارسالا فشک) اذه

 : .(تتسلا ماسقا نايب نم انلبق نم میارش باب یف

 ب

 || ظفلت ییتداهش نیتلک بولوا غلاب لق اع دی ز ن دن دالوا لم ب ودیا دلو ه دمالساراد

 || یرهکً/المور دبیر كشش رهور دراو یلاعتقح ه دنس هه جاوم ل دیز ه دقدلوار دیا
 | ا نج رور ر دراو تنو د نو دعا لاسزا ورم تارا و
 | یک د تیا قددصت ب وناتبا هر وما ن انلوارک ذوب دی ز ه دعب بولند ر دندنرتیطح

 شاوا نموم كاز هلبا هد سه ول هساد م دتا قا ۳ ۷1 م دناتنا 0 دنراکدید

 رولوا# باوا # یرولوا
 هر وصف لاعت هل هچر ةقنح یانع یور E a لمس نيد رض ىلع ناعالا)

 | هلا لوسر لاقاع و هللالوسرب تنماو یلاعت هنلالاقام میم و هنلاب تنمآ لوقب نا لمحلا
 || هب نمومو ن امالا طئارش عیج رک ذی نا غذا هر وصو و هيلع یل اعت هللا ص

 || رارکت اذه ےھضعب لاق الما انا نوکی له لحما دعب عملا ن اعالا نا اوفلتخا و
 || رکذ اذا لاح ناکول هنا لوقب نا جصالاو هسفتب الماك اناما نوک مهضعب لاقو لمجما
 || لسکعلل ارارکت نوکی رسمات هلک کاذب تن لوقیف هيدي نیب هطفارشونامیالافاصوا
 أ نمآو ایمذ ن اکو ا ای رح ناک نا رظنب هناف بجاو هب نامالا ناب تلعام تنک لاقولو
 || هناف تنمآ نال او كل ذ تاع ام تنک لوقیف لع اذافریسفتلا عي ال ن اکو الج ان اما
 مالسالارادیف دلوالسم ناک ناو هتدرپ مک هناف اذهب نماوب ناف لوالا ناجا هنامبا نوکی
 اب نال او ان اما ناکام لمحا هن اعا ناف بحاو هپ ن اعالا نا تع ام تنک ل اقف
 | دقعنمالو ماج رغ هربضو ج اكلإ نم كاذ لبق ىلا ماكحالاو نامالایف فانبتسالهلع
 | لاعن هللا هجر هفينح ىا دنع ة دحاو ةداهشب من لمجلا نامالا مث الطاب نوکی هلکو
 || يفاشلادنعو نامالا فاصوابرپ رقتلاو تاشلا هيلع بج م هللا الا هلا ال لوعي نأ وهو
 || هیلع بج م هليا لوسر د هللا الا هلا ال ل وقي نا وهو نیت د اه ٹپ مت یلاعن هللا هجر

 || ( سلا باکرخ یف یر و دقلا ح رش تارعضلا نم) هطبارشو ناالا فاصوا راس |



 دی زهدقدنلواناس و فص وت ناما تقص هرزواررحهحو هدنسهه>اوم دی ز هدنروصوب

 یغیدلوا بحاو ناعا هروماوبنبهکلب بویعدمدتبا قیدصت م دنانیاهرزوا هجو نانلو ارکذ
 رولوا *باوملا٭ یبرولوا مزال حاکنو ناما دیدم ه دیز هسید مدیا:

 ع ولبلادعب سومل هلا ىلع لیلد اذه له تفرع نالا لاق غلب ریغصل مالسالا فصو)

 .لوالا لصفلا ف هصالخ ) هتلج ادقتعم تنکو هلیص افت تفرع ىنا هب دارلاو ال ل ات
 ثلانلا بابلا يف هقفلا رهاوجىف اذكو ةيزابلاین اذكو رفكلا ظافلا باک نم

 دالر باک نمعبارااو
 ردراو تاون ا# ردیمرا زج راتخا هدد ابعلاعف هرزوایهذم تعاجو تنسلها
 نالوا نددع رەد وب تعاطتس لعف نوحمادبع نودیاراکنا ین یرحرایتخا هدیروصوپ

 ا تاولا e ندر دی رلت ضح یلاعت قح لیعاف هدعصح کالاعدا

 رونلوا لتق هسیا زععوجرحاکبو نامیا دیدج
 ةيصعم تناك نا اهبلع نوقاعد و هع اط تناك نا اهم نوباثب هب رايتخا لاعفا دانعللو)
 مهاوقلش رفکو هام ةْحر لاو ةيربلا مالک مو (نیدلادعسل ةيفسنلا ناقعحرش نم)
 هللا وه لعافلاف دبعلا لعف امو رشلا فال ورخ اال ةا ىلع لاعفا دابعلل سال هلا
 روكشلا با مامالل تهمت نم) لاو جابقلا یلاعت هللا اوفصو و مهنالرفک اذهو كل ذل یلاعد

 (لیصفت هیفو هنرمطاینلوقلایف نا ىل اسلا
 قلبارب را هسیک نالوا ن دهللا ءایلوا یربغ ن دننارمضح مالسلاو ة ولصلا مهيلع ءاینا

 ۱ راح كنا داقتعا وید رار ولک رراو « دنوکر هب هفاسم « ذااز جد

 رولوا # باو لا # یرولوا *

 لیلضت رهسیک ندیا داقتعا هننزاوحو یعدا هقاسم عطف هرزوا رحم هجو ه دیروصوب
 ززاعلوا #باوطا# ییزرونلوامیدما و

 ةفاسملا عطةنم ىلولل ةداعلا ضقن قي رطىلع ةمار لا رهظیف قح ءا لوألا تامارکو)
 (هیفسللا دافع نم)

 < باوملا ٭ ردییسراف هسخوب ر دی رع يناسل تنج لها

 رد هیر د هيس ر افو برع
 ةصاخ ةيسرافلا نآرقلاةءارق زوجامنا یلاعت هللا هجر ةفینح ابانایعدربلا ديعسوبا رك ذ)
 هسرافلاوژس رعلا دن لها ناسل تیدطا ینعءاجام لعيب رعلابهب رل ةنسلالا نماهریغنود

 ةيمورلاو هندنهلاو هکر لا و تاغللاو هنسلالا عيج ىف فالتخالا نا میس هنر دلا

 ضنارفف ہ ءارعلا ق لصف ق ةهيسرافلاب ۵ ءارقلاع وت یف یناهربلا طع ) دحاو فالخ

 اهربغو ینامرکلا اکءارادیدشت هی دلا ةولصلا باک نم اهتابجاوو و

 7 (:ولصلا باک ین یناتسهق)
 له رانلاو ها مالعلا تاللا هللا ه رعا مانالا هم و مالسالا ج ترسعح لوق ام)

 باو | انلاوندمدعلا امهیلعژرطب لهناتدوجوماتاک ا ذاوناتدوجوم ن الاو ناتقولخابه

 همکار



 مچ
 ن الاو ناتقولخرانلاو دنا نا هللا كقفو لعا # باو لا # ب اهولا زي زعلا هللا کیان
 || ةعاجلاو هنسلالهادنع ءارحالاقرفتالو ةيلكلاب مدعلاب ءانفلاامهيلعةرطيال ناتدوحوم

 || افالخ ادبا اههلهالوامهل ءاقالو ةلرعملافالخ م ويلا نرانقولخم رانلاو ةنملا )قل اوهو
 ( ؤسنلارع دافع اذکی ی سنلا تاکربلا نال لوصالا : دع نم ) ةيمهعلل

 كمي داقتعا هنتبضرف كن هضورفم تاعاط راسو هوا صو موص هنب رار زواهرفک فانصا

 ر دض رف ٭ ناوطا ٭ ر دی رف

 ۰ راکنا مه دندان موب راهسعا داعتعا هتد رف كنه و رقم تاعاط نوروب زم ۰ دیروص ول

 نوح زداقتعا مدعهتبضرف م دع كناعاطلوا « دنراقدنلواهذخاوم هلی رل دیحوت

 ۱ رارونلوا ۴ باوطا <یمراروناوا هذ خاوه

 ۱ هذخ اولا مکح یفرافکلا لواننی ت اع اطلایه قلا عیارمشلاب باطلا نا ف الخال )

 ءادالاومورللادافتعا حالا بحوم نال دافنعالا لرب نوذخا و ا عم ىلع هرحال ایف

 | رارقالاوقیدصتلاناف دیحوتتا راکنا هلزبع مهنمرفك ك لذو اداقتعامورالا نورك مهناف

 | لصا لعب ةاعباکةرخالاف هلع بقاعیف عبارشلا نم "یشراکت اعم نوکبال دیحوتلاب

 (رارسالا فشک نم )رفكلا

 || كنهضورذم تاعاط راسو ةولصو موص هنب رارزوا هرفک ی انصا راسو یراصنو دوهب
 ) ۱ زالوا ٭ باوخا < یمرولوا مزال یسادا

 || یهلوانی باطل انا. انباع نم نییقارعلا به ذخ ایندلاماکحایف ءادالا توجو اماو)

 || لاعتهلاهجر ثیدطا باعکاةعاعو یفاشلا به ذم وهو مهیلع بجاو ءادالا ناور

 || لام هبلاو تادابعلا نم طوقسلا لحام ءادا نوبطاخ# ال مهنا اراد باشم هماع لاقو

 || دجنازي زعلا دبعارارسالا فشک ن م)راتخلا وهو ن انضشلاو دب زوبا مامالا ىضاقلا

 (لک الل یودربلا حرش یف اذکو ديلهالانایب بای ف یودنریلا حرمشیرانهلا
 | بولوا مداندب ز هرکصن دکد تنا لیمو سم هلن توهشیدنه ینقنالوا ن دناهتنم دیز

 هل وبقم امرش یس هیوت ل دز هسلمارافغتساو هب وت ن دن ذ لوا
 رولوا # باو لا # یر ولوا

 || هبن ذل اركاذ ن اك ء اوس دبعلا نم بنذ لك نم ةلوبقم هب وتلا ةعاج لاو ةنسلا لها لاق)

 ۱[ ناک ءاوس ب ونذلامیب نكي ة دحاولا ةبوتلا نا ةع اجلا و ةنسلا لهال ةا و ایسانوا

 بن ذلا رفاغالعو لج لاقو احوصن ةبوت هللا ىلا او وت ی اعت هل وقل اسانوا ارکاذ

 (ثبوتلا ین لوقلا ننن ایم اسلا روکشلا یا ماماللدیهقلا نم) بوتلالباقو

 ۱ < ءوضولا بای راهطلا ب اك #۴
 هللار احان دد ابء ام هدق دل و ارول ا تس دی بولوا قلع هزت هدنش اب لدیز
 || نیس ءابطا دوخ اب هلبا هر یني دلو | دتشم تلع لوا هسلیا مس هش اب

 | تساضعا نالوا مز ال لغ ه دنس دبا دیز هلغل وا نیعتم هلل رار ابخا كق اذح
 ز ام هلا تس دی لوا بولوا م امت یس دیآ هس الیا حسم هنش اب بودیا لس



1% 

 رولوا # باولجا ٭ یمرولوا زن اج قلیق ۱
 أر حسرضب هل لن ىلع بلغاذا باجا سارا حبر رضنا دا * یضوتلا نعلئس)

 بابقرافذلا "ین ةاذکو "دنادهلا یراق یواتفنم یش هيلع بحالو مجد بلا هنع طقس |

 ر افغلا محل طرش هتل ادع ليقو قسلارهاظریغ لم بیطر ابخایوا ( ميت يا
 ( موصلا نم ض راوعلا ماکحا ناب یف

 متو تس دیو بویلوا رداق کا تو تس دنآ هسفنب بولوا قالوج یرللا کیا لدیز
 ییرللا یکیا # باوا ٭ ر دکرک قلعفزامن هلهحون دی ز هسالوایجدیس دسعک رریدتا

 ر دکرک لعق بودا E هراوید ی زوب و مهم هګراو هنر سرد

 ههحوو ضرالایع ۵ نوف رمل اعم هبعارذ مس مینا و 9 ءوضولا نع رو و هاد , تلشولو )

 هساتعلایف هلثمو تاراه طلا نم لسغلاو ءوضولا باف هبناخ) ةولصلا عدیالو طناخا ىلع

 ( ةي زازبلا ىف اذکو تاراهطلا لصف
 لیا محمم اب لسغ یی رزوا كني رازوک هدقدلا تس دبا دیز نالوا التمم هدیع عجو

 یزوک بو دیا لس ییرر اس كوضو ءاضعا قهلوا یلاغ نلن یت دلوامضم
 یییدلبف هلاتس دبا لوا لدیز هسا ج ههولسع باقلوا طقاس حسو لسغیرزوا

 رواوا # باو لا # یرولوا حک زامن
 هموظنعحرش) هعحق حلا ضرف طو ےس هعم عیطتس a E عجو هبل نمنآ

 ) تاراهطلاق هنس نال نابهو نیا

 هس ول ردکر کی مکعارکد یتاعیس نالوا دراو هدنلالح دز نالاتسدنآ هدالخ تس

 ۰ ردکرک ك جارت # باوا ٭ ردکرکی مکا رت

 ( ءامتسالا باف هبنق) تدرویاا تاح:سلارکذ یالءالط | ین وضو تب)
 یر ولوأ ا یس دبآ هسلبا ههقهق « دنولص لخاد یص دیز نالوا لطم

 زالوا * بالا *

 N هاشا ا ما شر اناکوھو #0
 + لسغلا باب ۴

 رکذت هظقبلا دعب یغیدلوا مالتحا دیز ن ابلوا یردق هعاج بولوارابتخاو نسم
 هسلبا نمتیغیدلوا یدو تویلوا ی ذمو تم سان لوا بولوپ شان رادقمرب ه دنر زواو

 زالوا# باوطا * یمرولوا مزال لسغ « دیز
 (ةراهطلاف قیاررح ) الوامالتحالا رکذییدوهنا نقی اذا ایف اقافتالسغاا بج الو )
 یناتسهق ) قیاقطا یف اک مالتحالا رکدب ناو مه دنع لسغلل بج وم رب هن اف یدولا

 حاهولا جارسلاقەڪګ اذکو توحولات مامالا لوق ب رھ طلا یف ےک و ( هراهطلا 1

 (ضيلا نعت )بھذل اوهناکفدیهشلاردصلایتفبناک ەپ لاقو
 یرولوا مزال لسع ه دنه هسمر وک ن اق ه دق در وغط دل و رب لم ا

 #4 باوا



 فر
 رواوا  باولا #

DN ۰نا دنع لا بح مت ءاسفن نوکال امدرتل و تداوول اهنا دیش : م دلاوه  
 فسوا یا دنعو مد لیلفنع | رهاط ولخال هدالولانال اطاتحا یلاعت ها هجر هفینح

 (سافلا لصف 2 دجوب لوسافتلاب قلعت هنال بجمال یلاعت هللا هجر

 | مدال لسع هدنهو دیز هسلوا عقاو لازا بودیا عاجج هپ هربغص دنه یس هیراج غلاب دیز
 هسیا هقها ره ر رکنآزالوا مزال هدنهرولو مزال هدیز  باولا # یرولوا

 رونوا ما هلءا لسغ افلخت
 وهو اهت>یف بسلادوحول لسغلا اهیلعف ةغلابلا هنآرما عماج نينسرشعنبا مالغ )
 سوت هنا الا تاطخطا م دعل جی اططا هحوت دعد هقشطا هاراوم

 | لسلا لحرا لعف اهلثم 2 هریغص ةأرملاو الاب لجرلا ناکولو ادابتعاو الخ لسغلاب

 اصل یناهرب طبع ) اهقح ین بسلا مادعنا و هقح ىف بسلا دوجول اهیلع لسغالو ||

 (جلاویوضزا طبحناو ةي ولولا یناذکو تاراه طلا نمثلائلا لصملا ىف
 بودیا لاخدا هنحرف ینعبصا هدکدیا لسغ حرف حراخ دنه ندیا لسغ عاجلا دعو

 زالوا # باوخا # یرولوا مزال كا لسغ

 لخدنالو ( ةياتعلا ىواتفلانم) هلسغ نكع هلال جراحلاجرفلا لغ ةأرملا لع بو )

 سالف عبصالا لخدت لنا ىلاعت هللا هجر دمع نعو لسغلاذنعاهجرف ق اهعبصا ةار٣ا

 (تاراهطلا نم ثلانلا ف ةبناحراتان ) ل والا وهراتخلاو فیظدب يشب 1

 زالوا # باو  ینزولوا مزال لغ هدیز هلا لاخدا هني ربد نغمراپنکردیاا جا دیز
 ( تاراه طلانررد ) ربدلاف هوحو عصا لاخدادنعالو)

 | لبا توهشنم ند لص هلک لیبقتو سهیرخآ هلباتوهش دوخان بولوا مالتحا دیز
 هسامعتچ هلیلحا سار بودیادس هلا شرب دوخاب اسما هلیدب ی رک ذ هدقدلوا لصق ||

 زالوا # باوا # یمرولوا سس هدیز هدن دم لوا
 | اذا ةلبازملا نا یرالا اه! الا بال و حورذطاو ةلبازملا عومحب قلعتب لسغلابوحوو) ||

 عاجألا بحال حرفلا نم حورطاو دوهظنا دحو لو ةوهلا ىلع تدحو
 ۱ ( لا ق ربع هلوق حرش ةبادهلا حرشقهباغر)

 لئاز یتوهش ورسکنم یرکذ بو دیا اسما ینیرک ذ هززوا در هجو هدنزوصوب
pyمزال لسع هدیژ هسفیح هللحا شار قفد ربع نم نعم نالوا لصفتم  

 , _ رولوا ۴ تاوطا 9 یترولوا :
 لاعت لا هچر هو لاغت ها ذچر منح ییادنع لاضفنالاتقو طرش ةوهشلاخ ۱
 ذخاو هوه هناکمنع لصفناولیح للاعت هللا هجر فسوییادنع ےب ورحل ا تقوقا

 هدنعال امه دنع لنفلا تن ةوَهَالب حرف هوهش تنكس حوصلا شر 4
 ارا تام 2 هع رشلاردصا ةناقولا حرسنمر)ل ۱ ٠

 4ج ءايملا باب 9 _ ۱



{1 ۱ 
 بوقوص هب وص نالوا هدنما هعوقرب یسرالایکا هدقدلوا عراق بتوان وا 2مرطش دیزا

 هلکعا لسغ ندرکد رحم هسلوا رك ق جا بویلوا تساج هدنرللا ل دیز هسابا لسغا

 زالوا #< بولا # یترولوا لیعتسم وص لوا ۱
 رولوا # تاوخا # ییرولوازناج قلا تس دبا هلبا وص لوا هدیروصوب

 هدب لسعولو or ی هد رگ هب ماقا هنال الع تسم ءا لاراص هنموا ماعطال هدب لسعواو (

 طبعا ىف اذک هب رقلا ةماقاو ث دملا ةلازا م دعل المعتسمرصيال حسولا نم ٠

 (تاراهطلا ىف قئاررح )
 كا لسغ بولا تس دبا هليا یت وصر اق نیبرا ندنترارح كناوه دوخاب هلبا شت

 رولوا < باول ا # یمرولوا ز اج

 یدنو درب و باذم تو راحت ورانآ و نویع و ةيدواو ءام ءاک قلطم ءاع ثدحلا عفرب )
 تيا ملا و دربلا ءا ةراهطلا زاوج ىلع اولدتسا دق ءامسا ءام تحت لخاد وهوآ
 و هیلع یلاعت هللا لص هللا لوسر نا هنع یلاعت هللایضر ةر ره یبا نع نیهحکلا
 یاناطخ لسغا ےھللااھنم ءایش اهیف لوقیف ةتکس ةءارقلاومارحالا ةرينکنیبتکسبناک

 ( اضخم هابلا باب رافغلا حح ) درملاو لاو ءاملا

 < ےیتلا باب ۱
 لورعودیر هسلبا یی ندعضوملوا دور هرکصندک- یا ندعضوم بیطوكابرب دیز

 رولوا # باوا # یرولوا زن اج یرامعت
 ءام لضفکو هو هديب قلا ام لمعتسلا نال زاج ن اکلا كال نم هرمغ ميت مث میت اذا

 ۱ (ةولصلا باک نم هيم اولو ) ءانلاف
 96 نیفذخا ی یع حملا باب

 رخآ نیدلوا عقاو ثدح هنب رزوا ؛لراتسم ییدیک هننراقانا هرزوا هلماک ت ر اهط دیز
 هنب رزوآ راتسم نالوا هدنرزوا هدقدلا تس دیا بولوا عقاو تدح هدیز هدعب تویکرلتسم

 ادا هدقدلا تس دنآ رارکت بوراقیچ یراتسم نالوا هدنرزوا دیز هرکصندک دنا
 یمرولوا مزال كیا لسخ یتغاا هسخوب یر دیا تیافک عجم هنپ زروا رلتسمیکیدیک

 ۱ ر دیا تیافک مهم هنب رزواراتسم لوا * باوا ۴

 لبق دلصلا سایرکلآا وا دل ا نم فا ق وف سلب فخ وهو قومرخآ سال اذاو )
 نیقومرطاساناو(نیفحا لع حسا ینیسدّملایواایف) هیلع حفلا دعب تدخلا
 هذهیعوهف نیقومرطا قوف سال ناو نیقومرطا لع حسم ازاج حو تد نا لبق
 نم نوكب یذلا فخلا ىلع محسلا زوج و ( سلا باب ىف نیتفلا ةنازخ ) لیصافتلا
 هسرافلاب هل لاقي ىذلا فا اذكو هب ةفاسملا عطق نکع هلال العنم نکی ناودبللا
 مدقلارتسی ناکنا قراج ذيسراغلاب لاقباموا ادودشم اقوقشم نوکینآ یهو هدنب شیر
 مهلوق یف هيلع حسنا زاج نیعصا وا عبصار دق الا م دقلا رهظنمالو تیعکلا یربال

 وزوج مهضعب و زوال غیاشلل ذماع لوقوهو باور ار هاظسایق ىلعف كلذکن کی ناو

 و یلدا

 gom بی و

۹ 

 2ا
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 (نانعصاق) قرألادالب ىف اصوضخ اهبنورفاسب سانلاماوعنالكلذ

 یر ولوا زئاج كیا حسم هنیرز وا ب ویک ت سف هنغانا رب لوا دیز نالوا یغانا رب رکا ||
 رولوا # اولا ٭ :

 (حسلا  هیناخ) حس نا هل زاج هبلع فلا سلف ةدحاولحرالاهلنکی لولو )
 ی رول وا زیاج حس هزز وا نین نیب زوج نالوا نیسوبلم هنیرز وا ماترهط

 رولوا # ت اولا # ۱
 مان رهط يلع نیسوبلم ابنجال ةأ رها حساملا ناکولو ةر ةروهشلا ةنسلاب سما زاج ) |

 هیقخ رهاظ ىلع تدخا نیحنم اهيلايا و مانا الث رفاسملو لو اموب قمل ثدحلا دنعا |
 ( نیما لع حس أا قن ررد ) ثدحلا لبق فا ىلع نيسوبلملا هبقومرجوا |

 ندنرلقلارا هدک دیک نغاا #*ب اوت ا# ردکر کی لوا هلا تیفیکهن نیب روج لوا هدنروصوا |

 ر دکرک قمر وط هرزوا قاس دشالب و ب ویغروک یزوب كنغانا
 خسلا ز وجال مامالا ناكد شالب قاسلا ینع ناکسعسب ی یا نیینعلا هدروج وا )لا

 فسوپ وبا لاق یدادلای و فب هب و امهلوق ىلا عجر م هابحاصزوجت و الوا امهیلغ||
 یربال یا ناغشیال نینیخ اناک,اذا نیب ر ومل ا لع حملا زوج یلاعت هللا امهجر دو[

 هارو ام یر, ییح قر اذا توغل فش مهلوق نمیام الخ یف لجرا ةر نم تھا

 یهو هناا مالا نيش بروطا ىلع حملا ةع طرش ن وكب ةياورلا هذه ىلعفأ|
 (ررد "هشاح یناو ) امهتحام هب ور مدعو دشالب اس الا

 یس هدا ز ندنفصن هجنراو هن راقبوط ینیتسواكنبرلقالا رلقراح یدیک هنب ر لقانا لدیز
 ۱ زالوا 9 باوط-#۱ یمرولوا رب اج كعا حسه هن رزوا هساغیاس

 جسلازاج نیفصاوا عصا ر دقالا مدقلاهظنمالو بعکلایرال مدقلاّسی ناکنا) ||
 زوجمال حیاشلا ةماع لوفوهو ٌهياوزا رهاظ سابق یلعف كلذکن كيل نا و هبلع

 ( تاراهطلا ب اك نم نیلا ىلع حملا لصف ىف نانعضاق )

 6# اهماكحاو ةسحلا نابعا ىف باب #۴
 ن دیا تباصا هثندپ اب هنب و بوقبح ند هراب هلغلوا یس هراب هدنفمراپ كنغانا لدیز

 زالوا #* باول ۱ یرولوا ةولصمنامقب الوار دق یس هیالا هقیفرتاحارح
 رنک مهر دلا مهر دلابدارلا نا یعبفیشکلا سهل این لاقتوهو مهر دلا ر دق نعو)

 فکلا ضرعور وهشملا وهاك ليقاثم ةعبس ةرمشعنوکیامالهنادهلا ی رك داکلاتلاوهو |

 ( ساجتالارنه طق ررد) يقرا سجا ق عباصالا لصافملخا دوهو ۱
 مزال حزب هیلکلا ی وص كنوبق لوا هلغلوا عفاو سج ه ویقرب نابلوا رش عی ارشع
 وصرادقمهن ندوبقلؤا هسالوا نکع قعلوا حزن هیلکلاب یب وص كنويق لوا نکا بولوا

 زوبجوا # باو لا  هلوارهاط یبوض كنوبق لوا هکر دکرک ق علوا حر
 رولوا رهاط هلغعاوا حزنوصهعوق

 دم فا كاذباعبنم تناکناباهحزت نك لول لكلا حرن بوحو ٌهلاحف نات امحزیو)
 ا.



(UF ۳ 
 هنایوتفلا ةصالخلا ینو ةلجدلا اهترواعم اهنام ةرنکل دادغللارابآ ىف یلاعت هلا هجر

 رسیالا و راتخلا وهو یلاعت هللا هجر مامالانع ةياور ةبانعلا ف هلعجو نام ىلا حز
 ( اصالم تاراهطلا باكى قیاقطا زکح رش قاف رهن )

 حزن ییوص هلج ن الوا هدویک بوشود سا هنسوف وص نالواشع قارشع

 یرولوا ابی وص كن وبف لوا هي دملواح زن یس هلجج كني وص هلغلوا نک#
 زالوا # باول ا #

 اهناملکیا اهلك حزبف ملا ىف عقاولا جر سج اهیف عقورشعىف رشع نود رب )
 الثمءاملا عینمدسبح زلانکمانااهنام لکح زی سا هیف عقوڑب(اص لم بلا لصف ییرردر)

 ( اے م ربا ماکحا ین یناتسهق )
 كنویق لو | هسلغاطدوخ ابیوشدشهدءب بولوا مقاوهرسک هیح هی ویقر نابلوارشعینارشع

 رولو ا# باول ا۴ی رولوا مزالحزت نس هلجج هلغلوا نکمحزن یس هلج كني وص
 ناطرسو كم کد لوم یناموقب و برقعو روبنزکی ومدرغلیلقلا ءا لا نیا هبفتامنا)
 مدەل هریک بس نیلا اک دش هناف لناس مد هل اینک ناک اذاالا اقلط ع دقض و

 (هایلینحم) هيف قلاو هحراختامولاذکو کلا هو لص ]ا ةينم فو

 ندندح هلبا یب وصكنويق لوا هسالوا مولعم یی دلوا هعقاونامز هن هي ویق هبح لوا هدنروص وب

 ندزامن یرلقدلق هلبا لسغو تس دبآ ل واهرل هسیک ندیا لسغ ندتنانج بولا تس دبآ
 كل هيك واو كلنوکج وا # باوا رول مزال یس هداعا زان كلنوك جاق

 تقو عيل ناو یا الاو تفولا كلذ معنا عوقو تقونم لایا اهتساجب کو )

 اهنم اّوضوت اذا ةولصلا ةداعا مزلب تح ءوضولا نح ىف عتب منا ةلبلو موب نهعوقول
 ( رافغلا حم )لاف مقاولا ناويللا عحمفتو فتا اه لايو مابا شل

 لوا هلغلوا نکم حزن نوی وص هلج كنويق لوا هسلوا لاله بوشود بلکه ی ويقر
 لقن هلبار اجا لسغ هسخوب یم هلبا حزن ییوص هلج ق جتا یتراهط كنويق

 نکا ۴# باوا ٭ یر دیا فقوت هل اح وا

 ر دقحزناهحزتنکم لنا و هنعسعلوا ناویلا خاقتنا و یمدآ وا ةاشوا بلک و حب هلکو )

 | حزیف بلا ف عقاولا جرح یدآ وحن تاموا (بلا باب یف رحالا قتم ) اهبف ناکام
 رهطتاهت ایاهراشا ةياهنلا نلاقواهلةراهطءام ا نماهفام حر ناكف اهئ ام لکی ا اهلک

 ( بلا لصف قررد) لاحوالا لقنو را الا لس لع ف ةو ترغ نم حز لا درب
 و وص كنويق هکر دکرکدبعب رادقم هن ھا كن هن اھا ار

 تساج رثا دامعا و لیدعت روللوا ریدقت هروک هننواخر و تبالص کضرا # باوا #
 کس ذومن یرب ند هحار و مطو نول نالوا

 دباور ف عر ذا چرا ا یو مو و من تريد ر

 (رتبلا ی ربدقلا 5 ( 5 19 ةرشع ناکولوال الاو E یخ ناف

 4ك دیز و



 قلطم ءاع طلتخا اذا دیقلا ءالاکر اصف روهط رغ رهاط لمعتسلا ءال ا نال حححا

 رح هنی نج ربخ ین اذکو البح اذهل سبلو ره طبال رمخلا هبف بص اذا قیقدلاو

1# 

 تدمرب هرزوا لاح لوا بولوط تساجب هنحصا یس ویق وص نالوا هدنل زم ك دی زا
 یکیدلبارث ات تساجتهدنرعقو هدنناوحویساحت نالوا هدنګا وبق لوا دی ز هرکصندنرو رم

 ويف لوا هس امل اق یرئا كتساجب الصا ب ودیا جارخا هیلکلاب بو زاق یغارط و شاط |
 رولوا # باوا # یمرولوا ز اج لامعتسا ی وص بولوا كاب اعرش

 بتناوطاو رهاط ءال اف ةساعلا هلا تلصوامر دق اهو رفح نا ءامرب اهولعج ةعولازب)

 اذکو ناطیطاک ابات ناکامو ضرالارهطتو (هیزازبلاف اذكر
 (ساجالا باب فافرهن) رتالاباه ذو سیل لقنلا عوضول الش ورغم ا رجالا

 هنوي وص كنوبق بول وا عقاو وص ن انوا ل امعتسا ن دلسغ اب تسدبآ هی ویق ابر
 هلیا وص طولحم ل وا نوا مکا ندوص لمعتسم نالوا عقاو یب وص كنوبق هسشراق

 رولوا # باو لا * یمرولواز اج كیا لسغو بولا تس دیا
 نال ىلاعت هللا هجر فسويىا دنع هلكريلا ءام دن بلا لمعتسلا ءال ا عقو !ذاو (

 أ وهو ربا ءام ىلع بلغي ملام هب یضوتلا زوج و دسفبال یلاعت هللا هجر د دنعو سوت
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 دک و

 ۱ ( :راهطلانمراالا لییق یوضر طیحم)
 لوا هسنلدروف بوفوف رکج لوا هلکا ثکم تدمرب بوشود هنسوبق وص کج كابر

 زانوا # باو لا # یمرولوا سج رکج
 (اهماکحاو ةسجلا نابعالابان ىف ةينق)رهاطوهف ناناودودمملافعقو

 كاب كما لوا هسلیا حط كمما ن دنا بو دیا روماخ ب ورغوب نوا هلبارجخ دیز
 | زالوا # باوا ٭ یرولوا

 (ةصالحلانم هرغو بوثلا لسغىف سداسلا لصقلا ف )
 هلبا قارط یرلکدتیا جارخا ن دنن دعم هسیک ندیا ذاختا هلج رهوک هد دالب ضب

 بودانیق هلبا شت | هدعب بودیا طلخ هلبا نشف نوا حالصا یی هلج رهوک ط ولخم
 هلجرهوک هل راق هي هلجرهوک لوکل وا هسشراق هي هلجرهوک لوک بونا نشف لوا

 زالوا ٭ باو لا # یرولوا سم
 ناک ناف تارهطملا نم وه و نيعلا بالقنال اسجت اراج ن اكلم ور ذق دامر نوکیأل )
 ربصتف لمم ایف عقت ةنيملا و ريز اكه رغ ىف ناک ن او ةراهطلاف فالخالف رمل ایف
 ىلاعت هللا هجر دمع دنع رهطب ادامرمصتف قرح ةرذقلا و نيقرمسلا و لک وب الم
 راتخا حاشملانمرشكو یاعت هللاامهجر هفنح وپا دمع یا ماو فس و نال افاالخ

 ربهطنینرافغلا حم نمراتخلا هلا ریدقلا حقی و ةصالحلا ناك یوتفلا هیلعو دمت لوق
 هبودالا یف لعجم و ماعطلا ىف لک ون لاح لكىلع لالح كسلا و عرف # ساجالا

 ةر لا دامرک أرهاطمصتف تربغت دقف امد تناکناو هال مد كسلانا لاقيالو
 ( تاراهطلا باک نم بوثلا ببصت قلا تساحصلا لصفق نانعضاق )



> 
 جوا هليا وص كاپ كدروا دوخاب ساط رقاب نالوا سحف-+ هلا تساجت یریغ دوخاب ل وب
 یعایالق هسخوبیرولوا اپ لدرواو ساط لوا هساملاق تشاجت رثا بونلوا لسغ هرک

 زالوا مزال قفلیالق رولوا كاپ # باو لا ٭ ر دیم زال
 رهط دقف ضبا ءام هنم ليسي نیحم سجن عصي عوبصلا بوثلاو دبلا لسع اذاو )

 نهدا اذا یالخا اذهلعو هباهنلاقاک االت لیقو نیت مملیفو هرم هدعب لس لیقو
 (تاراهطلا باک نم یشلارهطبایف لصف یف یاتسهق) سجن شبد لجل ا

 هیوص ن دیا ن ارج هپ هعنج رب هليا تاونق .نالوا سورفم هدضرا تحت هدعضوم رپ
 هنس هني رخ وص ك هعشج , ن دن اونق وص .نالوا سجن هلغعسر اق تساجت ندزیزاکر
 ر د هلهجو هن یریهطت كت اونق ل وا هسلوا سج مهن رخ و تاونق بودبانان رج
 را بونلوا ارجا وص كلاي هلع ییدلبا نا نرج < كيوص نالوا سج # ب اولا ×

 رولوا اپ تاونق قعلوا نونظم یتراهط بویلاق تساجت

 وص لاپ ها كن هنب رخ باوطا *رولوا هلهحوهنیربهطت كنهنب رخ لوا هدنروصو |
 رولوا كاب هنیرخ ةسزام لاق تساجترنا نوقبح ن دننناحرخآ بورک ن دنناجرب

 ارهاطربصب هبف ةساجلا نيت ل ثیحم هنمجرخت و ءام هيف لخدیف ضوملا سجن ادا )

 باک ىف لک الا هنأ ارخ)ىوتفلا هیلعو ضوخا یف ناک امرا دقم ح رخ نا و

 (یو طلا نم المن

 وص بواک توفص هی وص هلبارهاط ءام یساغوب نتا وب هلبا ابوي. نالوا طولح هلبا ناق
 نکلرولوا < تارا # یبرولوا یشنابوا كاب یساغوپ لوا هسنلوا لسغ هعلوا ضاس

 ر دطوحا كعا لس هرک حوا هرکصن دیو ح

 لبا یساغوب لوا نکبآ قبول هدعب بوئلوا لس هرزوا رحمت هجو یماغوب لوا هدنروصوب
 ر ولوا # باوا * یرولوازت اج قلق زاغ

 رب الا ءاهو رهطد تو عض وملا كلذ لسخ م * سحلا ءانطاب تضتحا اذا )

 || ىلا ةساجلا لصف لاونلا تاراتخ) سجا نه دلا و سحلا عصلا اذکو هب رضا

 بال ترهطاس# نهد نم هب دی لسغ یتجای و تاراهطلا نم بوثلا بیص)
 ۱ ( ساجالا رهط یف جم ) .حعالا ىلع لار ۱

 € ءاجتسالا ىف لصف #
 یسهسچکر ریدتبا ءاننسا بویلوا رداق هیاصنسا هسفنب بولواقالوچ یرللا یکیا لدیز

 رولوا # باوطا# یرولوا طقاسءاعتها ند دیز هسالوا جد

 ( س اجالا رهط یف ین اتسهف ) ءاجتسالاهنع طقس اتلشولو )
 + ةولصلا باک" و
 قلد ی هدنلوا كلتقو ص ما نا یرلبرمع ندحاح نالبق زا هد هفلدرم هدر مو

 بودیارخأت انوا هبنه قحهلوالباق هداعا هس ر دنا ءاضتقا هسخوب ر دلضفا

 ردلضفارخأت ترم قح هلوالباق هداعا 3 باوا # ر دلضفا ی مقلق

 4 بکس و



irk 

 (ةولضلانم لوالا لصلا ىف یناهرب طع ) لضفا سیلفلا
 ضرف یع هکر رشکنا هسحول یدلوا ضرف یتعکرردرد اشعو رصع و رهط هولص

 ضرف ید رسشنکبآ هرع#ل ادعب بولواضرف یشنکیا هرعتهلا لبق # باوا # یدلوا

 ۱ یا ردرد هدرض> پرتو لر هرزوا لوا ضرف هد رتس بولوا

 تضرفاهتعیاعت هللا یضر تلاق نیهحلاین اهنعیلاعت هللایضر ةشياع ثیدحدفو)
 تلاق ظفل فو رضا ةولص ىف دزو رفسلا ةولص ترقاف نیتعکر نيتعكر ةولصاا

 یلعرفسلا ةولصترقاو رضحلا ف اهمنا نیتعکر اهضرف نيح ةولصلا یلاعت هللا ضرف
 ىلا رحاه مت نيتعكر نیتهکر ءولصلا تضرف تلاق یراخهلا ظفل فو یلوالا ةضي رفلا
 لوالا ىلع رفسلا تکرف اعب را تضرفف سو هل ی عو هبلع امت هلال ص

 ( اص ةباهنلایف اذکو راسلا ةولصیریدقلا جن ) ۱
 با یناکراطدارش ین هسیک نالوا بکترعی یصاعم یلاثما كنو و مارحلک و رخ برش
 هنباوت SEEN اع هفت لاو یی زولوا هک ا( رہ ب تادا .ع راسو هولصيکيدلنا ءادا

 رولوا # باو لا ۶ ییرولوا لان ح

 ردقماعلوا م 5 نالوا راتڪش %* باوحلا *

 نع یاعت هللا نما دق و ر وجاب ىلاعت هللا فصب هناف ل وقلا اذه لاق نم ماعلا لاق بل |]

 EN ىرخالا و لحو رع هللا سلاف هدحاواما لاصح تلت ربع یس ب اھم دهد ال

 (اصنطع یظعالا مامالا فلأتنم ) لعتلاو ماعلا نم

 هک ناذالا باب 7
 هدکد تیا ظلت یتئداهش نذوم یرغ ن دشاحا اناسل هنذوم هبهسعک ن دیا حامسا یناذا
 سم هن  زوک ین را كننیدبابس دوخان عضو هني رزوا یرازوک ین را رفظ كن اهما

 دوخ اب تت دارو هبعدا ضع نیدلوا ما ناداو ر دیمافش هنسل رغ | زوکور دیعنس لا

 یسرب ند روما نالوا رک ذ ا# تاوملا ٭ ر دیعنس لا یتللا لع هرلص

 ردشماعل وب هد هریتعم بم

 هللا لوسراكيلع هللا ىلص ةبناثلا ةداهشلا نع یلوالا عا“ دنع لاقي نا نسينا عا) ||

 بیح و ی عطف كلا عب تبيح اه EE ارا نس (
 ۱ تاک ؟ لا واق یلبز) 7 نیم هءا رعت تفولاق اه دنعب نا هتک هایم داسف رهطول

 || كانهناف ةفلدر اعام ارعا موب دعصالااهلک هنمزالا ف لضفارععلاب رافسالا(هولصلا

 اا م دهن ال ا تاشسلانم ادهیوس ناکا ساللا هر یارلعنم ۳/۳ دشلاثااو

 | یصبلاو ممسااب یتعتم هللا لاقي مث هللا لوسراب كب يع ةرق اهن ةبنااثلا عامس دنعو

 يرونلوا مکح ویدرد دلوصم ی اعت هللا دنع تادانع نانلوا هرزواررم هحو تو

 || نیعی را و امو نیعب را ی امقنال رم ا براش نآ عزب نع ینربخا عملا لاق )

 دف متنکام الا نورجنالو اش سفن لظنالف هلوقب رظلاوروجا نم دابعلا لجو |[

 هام تیاتنشاافا ماعلا لاق اهلطب و تانسخملا م دهد ی د لاعالا نم له ینربخا عتلا

۱ 



 هک

 هنلطایلاهل ادناق نوک سو هبلع یلاعت هللا ىلص هناف نینیعلا ىلع نیمامالا رفظ عضو دعب

 ( :ولصلا باک نمناذالالصفف ین.اتسهق) د اعلا کن اذک ۱

 زالوا باوطا# یرولوا همزال تماقاو ناذا نوحما هضورفم ةولص هناوسن |

 ننس نم امال ءاسنلل ب دنيالىا ءاسنللال هتیبف مقلاو رفاسمل ةماقالاو ناذالا ب دنو)
 ( نادالا ف یلبز ) هحسلا ةع اجلا

 ر هسلیق زامن هليا تعاجج ناذا الب بولواعجج هربرپ هدارعص بودکهربس رهسهک اقرب

 راز الوا # باولا # یمرارول وا ما نوح رلکدتبا ناذا كلرت ۱
 نال ما الب زاج ةماقا الو ناذا الب دعاجج اولصو ةزافموا مرکوا تدب ین اوعتجا موق )

 . اهبف عورشلاب نول اع نوع مهلک انههو س الا ع اقجال ناذالا

 (نولصلابآک نم یتفلا نيعم)
 ه<:ولصاا طورُش باب

 نیعباتو مارک باعصا بارح یکی دتیا عضو لراهسیک نایلوا هب قووم هد هلبق تفرعم
 كرل هسیک نالوا دم « دنفرعم لوا كنیرلترضح نیعججا مهیلع یل اعت ہللا ناوضُر

 قجالوا قفاوم هت “یراعضو كنهعدق براح لوا دوخاب هیدق براح یرلکدتباعضو
 زالوا # باو لا # یبرونلوا رابتعا هپ راګ لوا

 عضو نمالو نيعج أ مه لع یا للا ناوضر نيعباتلاو بالا عضو نم بارع انكي اذا)
 Ere e و e r قو ولا ملا یو د

 ر . اصن ةولصلا ىف هیربخ ) ۱
 ردندنطورش # باوطا# ردیمندنناکرا هسخ ور دیءدنط و رش ككزامن حاتتفارمیک
 زا نیتیاورا حصا طرش ذی رحل (دیا دهلا لعلك ۱)نکرب تسبل و طرش ذی رحلا )

 زاج عوطتلا اهب ید نا دارا مش ضرفلل مرجاول تح نکرب تسلو
 (ذع رهلا لصف ق یسدعلا یواح (

AEST EB 
 هدهلقان هولص هسخوب ر دصوص# ی هیوضورفم هولص یی دلوا ضرف كماق ه دنولص

 ر دصوصخت هب هضورفم ةولص ۴# باوا # ر دیعضرف ید
 نوکیالف رتولاک الع وا اب د اقتعا ناک ءاوس ضرفیف مابقلا اهضنارف نم یا اهنمو )

 (ةولصلاهفص باب ینرافغلا م») لا ی اضرف
  ر دیمزال كمکید یتیراقمراپ كنیرلق لا  د ه بس تلاح هیاسن

 ر دکرکك مامکبد # باول ا٭
 نیعبضلا یدبالونیمدقلاعباصا بصتت الف دوهعملا ضا عقوت ىا ضفخ ةأر او) |

 (دوجسلا نايب ىف یناتسهق ) نيعارذلا سرفتو

 قصالموننلا یغراصنالوا هدنشاب بوبا عضو هیالصا نا نکردیا هد ج“ دیز نالوا لصع
 زالوا *باوجلا ٭یمرولوار اجدسلباهدمس هنیرزوا ینروب رذعالب هلبا یغراصنکیالکد

 ر و

3 



TS 
e دوس | هنوک طرت ب دوم جم ناو اغ روکی د دوم » ۳ 

 دمامعلا ىلع یا اه لع دو طقف هسأر ىلع د وج غلا ن اک اذا اما اهضعب وا هتهبح ]

 بحاصح رص ادهب و هدوج“ دالا ال لارالا صعب نم عقباک كلذ ىلع ا صتفم

 هحک نا لاق ثیح ىلحلا جالا رما نبا ةمالعلا وه ل امكلا ققحما ذیل نع القنر لا
 طقف سارا ىلع ناك اذا اما اهضعب وا ةهبلا لع روکلا ناكاذاروكلا ىلع دوجلا
 اهيايعل م دعب لوعلا لع هقنا الواهنعت لوفلا لعضرالا هنهح بسا لو هلع دیعسو

 زاوجان طظبف كلذ فلها ماوعلا نمرشکو اهل ىلع روجسلامدعلحصنال اصلا

 ١ (اصالم ةولصلا ةفص ن حم)
 نونسم هدن ز ندا ع ورش ادعاق هضرذ : ولص هلا ن ن دمايق دوخا هب هلفان ه ةولص

 ر دیلاسراهسخوت ر ذہ عضو هنن رزوایلاعس قن هد هد دوعفیکیکیدتیا ه دماق نالوا

 ر دعضو هی رزوا یل اس نیم # باول ا ٭
 لک نا یاوللا دیالا سعتلاقرک ذلا ا یف بولطم وهو عوضع ! حر مضول)

 یسخرسلا مالا سعم یفب ن اک هیو عض ولا هيف هنسلاف نون مر ؟ ذ هيف سل مایق

 مالا ناهرب کلا ر دصلاو , Eلعفی لعافلانال علاوه امایقلا نم مارلا
 هولصلاهفصیف رحالاقتلم حرش یهنالا مج ) كلذک 0

 هماعالا نا دم ۷

 هتماماهسلوا اقا ورعو هتسلات داما دز ن دنناهگا كسل نامو هسعت نیعتم هتهاما

  ۱ردوا دز 6# ب اولا #ردلوا یسغتق ن درعو دیز

 نم قحاوهف تتارلامامال!اماو تتارلا, ا لعالا عدعن حاهولآ ج -ارسلا دیقو) |

 مهلا ةمأم الا سانلا ىل واو الا تاب ق دار رحم ) هنم هققا هربع ناک ناو هربع

 تلخ مهنسحا م مهعروات سکعابیلتهلاهجر فسوب ییا دنعو مهآرق غذتسپ ||
 (هعالا لصف ىف رحالا قتلم)

 هددضو رم هالنص بواوا ماما هلا تارب « دقد رش دجسم عقاو هد هب رقرپ دد ز نالوایعا |

 تولوا اعان دیلاها راس هد هب رق لوا دی ز رلهسلبا ءا دتقا ه دی ز قلخ بودا ترا

 ردیمراوتهارک هدادتقا هدبز دوخاب هدنتماما هلدیز هسالوا دهه لضفا ند دیز |

 ر دلضفا ندادتقاهیاسءادتقااک !قحلوا صفا كنيلاها ر دقوي # باوطا ٭ ||
 ر ءدهورگم ءادتقا هلغلوا یعا دیژرهسیک ضعب ندنسلاها هروک ذم هب رق هدنروصوب

 ززالوا # باوطا# یرارولوا رداق هحارخا ندتماما ويد :

 ) ةماما دهارک دیقو مولا لعا نوکی نا الا یعاو قساف و ییارعاو دبع ةماما هرکتو |
 راغغلا ج ) لواوهف مهلضفا ناک ن اف رانی ناب هربغو طاف یعالا ۱

 (اصخطم ةم امالا باب نم ۱
 راج ماما ل دیز هسام دیا عضو,یرب كد هک ه دجس تولوا حرعا دیز

 ر د یلوا یریغرولوا ٭ ب اولا # یرولوا



OR 
 تن تست سنت تست تست اهم تر

 ٠ قتاررح )لوا هرن ةا ناک ناو جی وع هم ادقب ند وا حرعالا ءادتقالا اذكو ) ۱

 (فعامالا باب ف ۱
 یرولوا هه تماما هر هسیک نایلوا تادحا 2 دیز نالوا ب دحا ۱

 زالوا ۴ تاوطا # ۱

 زوج لبقو لزاونلاع وچ یف هللا هجر دج رک ذ اذکه مال ب دحالا ةماما مصالو)
 بدحالا ةماماروج و ةعباتملا ذج اي عبارلالصفلا ف هب رهظلا ةولص نم حصا لوالاو

 (ءادنقالا حح! نیت نا طاق ) دعاقلاب الا ءادتقا هلزمع عاقل

 یاما كني رش درب دنر وضوب رولوا # ب اولا * یر ولوا راج تماما كما
 ید ز هلغلوا ضراع معص درخیعاج هسلوا ضزاعیص هل س کال هتسح « دن ر نالوا

 رازالوا # باوللا٭ یژرولوار د اق هکمربدتا ل رع ن دتماما

 ىلصي نم هب یدتقاف دجسب و مکرب ادعاق مامالا ناک ادا دعاقلا فلخ ملا لبصب و)

 فعضال مالسلا هیلع هنا یور ام امهلو اناسعسا امهلوق یفزاج د وجو ع وکرب ااف
 هنولصب ىلصإ هنع ىلاعت هللا یضررکب وبا و یلص سلح و رکب ولا م دقت هض سم یف

 ان هللا یلص هللا لوسر ربیکت ععسب ناکر کبابا نا یتعی رکب یبا ةولصب نولصی سالاو
 ىلاعت هللا لص هللالوسر لعق رخآ اذهو رکب ینا مکتب نوریکن سانلاو ر کیف لسو هیلع

 (تمامالا بابف ةبادهلا حرش هیاچن) هاقامل انهمان ناکف هض رمی لسو هيلع
 هتعاج یتاربکت تالافتنا كماما یکیدتنا ءادتقا هد هضورفم ة الص دب ز نالوا نذٌوم
 لدیز هسلبا غلت هلباالعاتوص درحم بوبا هصصو نينو ریخت ه دقدلوا ردیا غیلب

 یررب و للخ هني زاغ كتعاج دوخا ل دیز غیل تیک دتا هرزوار رح هجو

 نه رب و # باوطا #۴

 معسدناک ها نمی هنعیاعن هلا یضر رکب یبا ةولصب نولصب سانلاواهلوق ف شعالا لاه)
 مهتاوصا نینذولا عقر زاوج فرعی هب و ةياورلا فو لسو هیلعیلعن هللا یلص هرییکت سالا
 اتنامزف اكا عفرا صوصخ هدوصت»سبل لوقا ىهتنا اهريغو نيديعلاو عجاف
 دد الف دالبلا ٠ ذهف هوفراعت ىذلااذه صوصخاما تالاقتالا خالبال عفرزالصا لب
 نوفلامهناف لس 1ناودسفم كلذوهاب واک اوا هللا زمه دم یلعاملاغ لمسي هتاف دسقمهنا
 | ةا تاصانصللاراهظا ملا تارب رعب لاغشالاو خالبالا ةجاح لع ةداز حايصلا ف

 حابصلا كلذ ةط اسب یذلا مالكا قلم حابضلاو ةدابعلل ةماقا ال
 (ةماهالا با نمريدقلا ح) ۱

 یر ول وا مزال كني بیکت ارهج نذ وم نکردیا تب افک م اما ریکت هدنب رش دسر
 ۳ تودیا هدا ز ندتحاحر دق ر دقوب ررتضهتشیا اما زالوا # باو لا #

 ۱ ر ولوا سه هسرزغ اح
 ةواص داش مایهنبا مکحو لوصالا فشکیناک دیبا قوف ره نذآولا ءاسا اذکو)

 | ىلخادبع) نخ ال جة اف ام امهنيپ سلو لا ناري رجب هج الا قوف رهجت نذؤملا

۲ 

 ۰ مچ )اے گل اا و ام اساسا وه -



۱۱ # 

 لصفققلاررح) ءاسادقف هجا اقوف رهجاذامامالا جاهولا حارسلا ور رردلا لع

E O Ea NEN 
 هروپ رم ؟یلاهارهسلبالرت قلق زامن هلبا تعاجو ناذا یسلاها بویلوایماما کن هیرقرب

 هسیاراردیا ءابارار ونلوا * باول ا # یم زر ونلواربج هتموادم هتع اج و هت ذاخا ماها
 ر دعورشم ی رالتف

 راعش نم هناو ةمالا عاجاو نسل كلذ: فرع ةع اجاب هب وتکلا ءادال ةنس ناذالا )
 ےهلتاق اولعفب مل ناف م امالا مهربجا ةلحت وا ةي رق وا یصم لها عتتما ول تح مالسالا

 (ناذالاف نانعضاق) 3
 هدعوکر ماما ه دقدراو ه دیم نوعا كَءاءادآ هلبا تعاج یزامنرب ندضْارف دیز

 هسلبااعک ار بويا اعا ب رک حاتتفا هدکدتسا عورش هزام ه دعب بودیا كاردا نکیآ

 ۱ زالوا # باوا ٭ یرولوا خس یعورش كدیز

 هعورش جصبال امک ار ریکولو هعورش حصا هعم مکر من اماقربکو عوکز اف هکرداولو))

 وهو لحراریکف مک ار روهو مامالا ىلا ءاجالجر ناولو (ةمامالابا ىف لزاوتلا تاراتخت)

 هولص تز اج برقا مایقلا ىلا ناک ناو ۶ دساف هنولصف برقا ع وکزایلا وهوا مک ار

 (ةوکززا باب لبق ثمللا یبا لزاون)
 المو ةولصلا دسفیام باپ #*

 ن دناشلا میظع نآرق ه دنرب ن دت ولص ت امکر دیز ن دیا تم اما هی هضورفم ءولص
 یت الص لوا هدعب تولواصح ه مت دکدتنا ت ءارق یرادقم ه ولصلا هب زوګ ام

 ر هسېک ندیا ادتقا ه دیز هسنک هزاکم رخآ ودنکن ودیا فالختم|یورع نیدبا ماما

 رولوا < باول ا »< یرولوا هلطاب یرلت الص
 هال ضورقملا ر دقلاب ان دیقضورفلار دق لع ةءارق نع رصح اذا فاکس اذکو )
 هرهاظو لي ةخيصب طرح ا ف هركذ هيلا ةجاحلا م دعل اعاجا فالعسالا زوجال هآرقول
 هماما ىلع ىلصلا حف اوحرص هناا هرج ین انحش هجرو ق الطالا به ذلا نا

 فالتعسالا زوج تالذلف الوا ةولصلا هب زوجمام مامالا ًارق ءاوسحخک ا ییعدسفتال اب
 ر دق هت ءارقب هنولص ةعك دعب فالختسالا ىلا ةرورضال هنا لاقي دق و یهتنا اقلطم
 حافلا هولص ن الطبب لوقلا ىلا هرورضال اف هماما ىلع لصما ع فالع ضورفلااآ

 فالخعسالاو تدخلا باب ف محم) ضرذلا ةماقاىف اهبلاجاتح ريغ هماما ناکناو ةءارقلا
 (اصالم ةولصلایف

 فورح بودا ع ه دنا ةولص نکیغوب یعگگ ضرغر ذعالب هسوک نالوایصم
 رولوا ٭ ناوطا ۴ ییرولوا « دشاو یتالص هسلوا رهاط

 فالخالب ةولصلا ل طبل هلاف رذعب کتا ناک ناف کک ضرغوا رذعالب عصتلاو)
 || مه دنع دسنم وهف حج ضرغالور ذعربغ نم ن اک ناو فو رح هب لصح ناو
 نیک ی ضرذل نکلر ذعربغ نم ناک ناو نیفرطاق هللا هجر فسوی یالاقالخ

۷ 



1 
 یفالتخا هفف باطخ دنع هماما یدتهیلوا ةولصلا ىف هنا مالعالاوا  ء ارقلل هنوص |

 (اصنل ةولصلادسغنام ناب یف م )
 ۱۱۶ i rb دس اف یز امن هسلد وس یی الک اند ه دنا ز امن دیز ||

 (ةولصلا دنش ايفر الا قتلم) اوهس ولو مالكا اه دیش ) ۱

 3 ییهره لوا هرزوا یعرش هجو دیز هلغلوا یعرش عام هند بولوا هیذوم هرهر |
 اوج عنام هدر و وب ربهلج هلق زاغ هعاب دلا لق هلا دلح لوا بودیا مس شدلحو ۱

 رولوا #باولتا۴ یبرولوا هصگگ نتولص أل دیز نالوا تساجترولوا ةولص  |ا
 ج ) ته ذلارهاظ وهو الوا لوک ام ن کاهش د اک ذب رهط ع اب دلا یا هره طامو) |

 e نکیل ناو جذل یهو اک ذلاب رهط خابدلاب رهطامو (مایل باب ند ةراه طلا ىف

 (ةزاهطلا نم سداسلاین هصالخ)

 یرولوا چک یزام هسلف زاغ نکنآ دوجومربنعا كسم هدا ز ن دمهرد « دنناب ل دیز
 ردررهاط رولوا # تاوملا #

 یواتفلارهاو >) هرولص 2 مهر دلار دق نمر اک اربنعلاو كىملا + نم هعمو لصولو)

 (ةولصلا باک نم لوالا ب املا ن
 نالوا هدرصلا اوصاوتو نکردیا تئارق یرصع و ا نالوا لصم

 ۳ را ارق هدننزو فتک هلبا نوکس یارو هللارسک یاب
 زالوا # باو لا < یمرولوا دس اف

 هئولص دسفت ال یهضعب ل اق میلا بصنب س انلاو ةن ام ارد ناب یتعلا رخ ناو )
 اا ساتلا عاقباںا ا اتعایف نال هشالا وهو انیاععا ضء؛ نع یور اذکھو

 اصل بارعالا نسل لصف ق هرخذ) عرش عوفدم حرطاوحرط ای |
 1 دی ز هس وقوا رس وکلا ۱ لأ
 رولوا 6# باوا #< یمرولوا دساف ی زام أ
 كفل النولپسمناکم نیلسک نآ ارا نومو یتعل ارغی لور خا فرح ناکم افرحآ ارف ن اور أ

 دنعو دنفتالامهدنعمابقلایطاک نآرقلا سل هنکل اب ذااما لكلا دنع |
 ترقل ةرمع ال و لکلا دنع دشت ن آ رفلا ف هلثم سال و ییعلاربغت نا و دست ی اثلا |

 ششم یه یهب زازب) ه دنع لثلا دوحولو امهدنع نعمل ا قاقتال هربعلا ااو ح را |

 (اصلم ءولصلا باک 0
 ردهنزاتعا هدادا ی راتنافصو جراح تا لو 0 دن ارد هوحو و نارق :

 ۰ EO ET E E ارق نف # باوملا# |

 | ت الوا یهتنم هتیرات مضح سو هلآ یلحو هيلع یلاعت هللا لص مرک لوسر با ےک

 ر د هنر هروهشم تاور ۱
 ماع كت ءارف نف حیاشم نالوا دوجوم الاح فرح داص ند هنآرق فورح « دنروصو |

 ه دنراندب قفاوم دتاور ن الواروطسم ه دّشارق تک ن دنرلل اما یراطباض و لد اعو |

 | هلی ج دنس هنیراترض> لسو هلآ ىلعو هبل ىلاع هللا ىلص تعبرش بحاص رهت
0 



I 

 هرزوا هجو لواو لوبق ییادا ی راک دتبا میلعت هسان راس هرزوا یراتباور نالوا یهتنم||
 ر دمزال # تاو ا * ر دیعزال كمي !دا هنیفلکم

 قیاورو ذخا ن دنلودع كنف میام بولوا « دنساعدا تراهم هدسارق نف هدنروصو |

 بويعا بیم نداظ,یداض شرح هلیدصق تفلاخم هنفلها رل هسیکض عب نایلوا مولعم |
 ولد ردو قح تویقوا اظنی رلف رح داص نالوا « دسم ن م هدنولص حراخو هولص ۱

 هني ادا هرز وا هجوو و رد هن یسیعرش مکح كني راتولص ل راروب زمرا هسلبا هعانبا |
 داض نالوا هددع رک نآرف هرزوازرح هحو ل رار وب نم # باوطا # ییرولوا رابتعا |
 ˆ دامعا هنن رلادا نالوا هرزوا هجو وب رولوا دساف زامن یراقدلق بویقوا اظ نفرح ||

 ر دلک د راج عابتاو
 وجو ةزمهلأو واولا اوره وك نآرقلا ذنغلب دقلعتلا تانا و رلا ةفرعخ ةئارقلاإع اماو)
 | ءادتال او ففولاواهمیضکتو ءازاقیقرتو ماغدالاو راهظالانم ُهلاداب و بر لقو بر لاق
 ةعوج نم) ینامعلا فعلا قفاولا طامسر نم كاذپ قلعتتام هفرعمو اهوحو
 بصف هجوب ولو بب رعلا تقفاو اذا 5 ء ارق لك ( لوالا ةلصافلا ف یو رهلا ديفا

 حصو الاتحاولو هیناععلا فحاصلا یدحا تقفاوو حصا هغل اح ناکو هيف فات

 فرحالا نم یه لب اهراکنا لصالو اه درزوجال قلا ةحححا ةءارقلا یهف اهدنس
 وا هعبسلا ةمالا نع تن اک ءاوس اهلوبق سانلا لع بحوو نآرقلا اهم لر قلا هعسلا
 طباضلالدعلا هءارعلایورب هنا هبیعن مگ دنس انلوقو مهاوسوا هرشعلانم هر ع نع

 مه دنع ةدودعم ريغ نفلا اذه لهادنع هروهشم تناک كلذعمو یهش ییحاذک هلثمنع

 هتبعض اهلع قلطا نراکالاهذه نم نکر لتخا یو مهضعب ذشب اعوا طلغلا نم
 لها دنع محکلاوه اذه مهنم رکا وه نوا ةعشلا نع تناك ءاوس ةلطاب وا  ذاشوا
 نیروهشلا ةعسلا ءالوه نم دحاو ىلا یزعت : ءارق لكب رعي نا ىش الف قیقحلا

 هع وجم نم ) هبلا بسش نم عال فاصوالاو طنا ملا ه ذه عامسا ىلع داغعالا نا

 ءاطلاناكم داضلاوداصل ناکم ءاطلا ًارقولو (بلط)! نملوالادقعلایف یورهلادیفطا
 دضنال هضعب دنعوعیطم وبا ی هنم جاٹمل ا ةماع دنع هنولص دسفت داصلاناکم نیسلاوا

 ( ةولصلا باک نم رشع ینانلا یواتفلا ةص الخ ) همس نب دمحم ےھنم
 هدي ه دنولص لو |« دق دلوا نصح نکر دیا نارق ةءارقهد هي نهج ةولص ماما دیز
 هند -لورع دیز بودیا ت ءارقو حف ن دل یتیدلوا مصح ك دیز ورع ن دیا ءادتقا

 یرولوا دس اف یتولص ؛لورع دوخا ك دیز هسلبا ةولص ماتاو ت.ءارق ن دلح لوا ءاتب
 ج : زالوا # تاوطا #۴

 ناك ناو تةلا نال اتلطم زوج هماما ىلع حح اذا هنا ربغصلا عماباو لصالاق رک دور
 اخاتح نکس ناو ادسفم نوکیالف ةقيقخ ةوالت هناو تشکل معب سیل ملتا نکلو يلعن

 اذا مامالا ةولص دسفثو لاح لک ىلع حافلا ةولص دسفت ال هنا ةبریهظلا ف مو هيلا |
 اضیا مامالا ةولص دسفت ال هنا یناکلاین مو یرخا هنایالقتناام دعب حافلا نمذخا |[



 داسفبجوب ال ماما ىلع تفلا نا به زا نم جت نا علا ف اک لص الا راصف
 (ةولصلادسفنامبابنم رافغلاحم) لاح لک لاحلکناقلطمذخ الاالوعافلاالدحاةولص

 هک الامو ةولصلا یف هرکبام باب ۴
 "هدعقا یلوا * دعق نکر دبا اضق اب ادا ی هضورفم هولص دنه ن دنس هفناط ناوسن

 "رهارک هننولص هس ر اقیچ ن دنن اج لوص یتیراقاا بوروتوا هنناج ع اص هد هربخا
 یتراقاا بور وتوا هرزوا ین اج لوص نالوا بحتسحارما لک ٭ باوا # ی رولک

 ر دعمر اقبح ن دنا اح و عاص

 اهیلع سلخ یرسلا هلحر سزفآ لا ةعكزا ف دنا ة دجسلا نم هسأر عفرا دا )

 هعباصا طسب و هب ذْعت لب ع هيدي حک دعباصا هجو و اصن نیلا بصنو

 نیالابناجنماهیلحر تحرخاو یرسل ااهّبلالبع تسلح دارا تشک ناو دهشو

 (اصنطم : ولصلا ةفص ین هیاده)

 هدکعبا عضو هرب فر بوی هجوت هیهلبق ینب راقمراپ قابا هد هدج” دیز نالوا یصم
 ردراو # باو لا ٭ ردمراو تهارک

 فارصا ناف ةلبقلاوح هیلجر عیاصا اهجوم هي ذنثن رع هنطب ایفاحم ههحو عضی مث )
 n dF هورکم ةلبقلا نع اهعب اصا

 ( ةولصلا باک نم اهضرف لصف ىف یناتسهق )
 .هسروئوا هنب رزوا اشریفم بود غانا عاصر د ذعرمع نم ه ۵ هنا هد زاغدب ز

 رولوا # ب تاوطخا ٭ ییرولوا شک تنش 7

ERS (هولصلا اتو ا و ةموقلا ىف نما بصد  

 یتیرلیلح شموکو نوتلا لمس یری واصتحور یذ بورضم ۳ هرفک هّش وب دنه |
 رظ ان هلغلوا مغص ریواصت هسلیق زامن ه دلاح لوا نکیشُغا نییزت ییودنک ب ونق اط |
 ه د زات لوا هساوا جاتحم هلمأت یسلر وکب ویلوا ره اظ فلکت یغنم هیهسوک نالوا |
 ر دقوب # باوطا # ر دیمراو تهارک ۱

 ناک هنا یورام هرکت ال ارخص ناک ناو اریک ل الا ناک اذا رب واصتلاب ةولصلا ةهارک) |ا
 ةوبلو دسا مالسلا هيلع لابناد مت اخلیعو الایذ هنع یلاعت هللا یضر ةربره یا ماخلع |

 ادسا هبلایاعت هللا تعف عیضر وهو ةهضرع قىلا امف هنا كلذ لصاو ناسم ېم امهدب

 هلعلناعت هللا هم زنه هعاخ لع كلذ ذ شه ن اس اھو هعضرت هوبلو هظعح |

 (هرکیآمو ةولصلاف بصتسبایف یوضر طیح)
 دوخا بوب وق هجان ن هرګا هسک ی رناندو ےھارد نالوا ناویح تروص هدودتک دز |

 یتروص ناوبح دوخاب بول وا روتس» ه دنیای« دیو هق قرون الوا یتروص ناوبح

 بوک دان وزا نایلوا تروصر دیا ریس: یتروص هت رزوا بوبک ین ورت نالوا

 یتییدلیفلوالدی ز ةساقزاف نکیآدوجومهدناب رابروصهرزوآ حورشمهجو أ
 زالوا 3 تاوخا # یرواواهور کم زامت



۲۱ > 

 با یاب ةروتسم اهنال هتماما هرکبال ساللا موی وهو رب و اصت هن دب یف لجر طیحناو)
 | هرك مالا ىف نیبئسلانا دیشب وهو یهتا نیئسرغ وهو عاخ شقنق ةروصکر اصف
 ةروص اهیف مهاردوا رناند هيف ساكو ا ةرص هعمو لصب نا هركنال هنا ديقب و هعم ةولصلا

 هرکال هناف هلرت اس بوث ةروص هبف ی ذلا بوثلا ق وف ناکول هنا دیشب و اهراتتسال رافص

 ةولصلادسفبام باب یف قار رع ) رخ الا بواب اهراتنسال هيف یلص نا
 ( ةولصلا باک نم اهيف هرکبامو

 | ةولص نودیازس قساضعا راسادعام ندنراقانایعاسا ندنرامب وطوی رالاویب زوب دیز

 | تهارک انو داسف هنت ولص ؛لدپ ز هلکم ایاس یتیراقانا درج هسلبا تماما هب هضورفم

 ناک #باوج ا۴ یرولک
 هب مس وتم دحاو بوث را لاف ه و ر کمو بسمو راج ع اونا دثلث ةولصلا ف ساللاو)

 دمج نعو دم اعوا ءادرو رازاو صبق باولا ةقلث جسما و هوح و قیفص صيم#
 دحاو بو هورکلاو همدان ةدانزع وشحلا  دانزعم هني زا ة داب زو ءادرو رازا نانو

 (هولصلا طورش با یف یسدقلایواح) دحاو رازاوالب وا یسک هبروعالا سیال

 هدیز هلهجووب بوبدیدلوا هدساف كولص هلکماعیا رس یکیرلقابا هدیز ورع هدنروصوب
 || مزال هن هورع هسالا یتعالس « دکدرب و مالس بولوا یالم هورع جد دیز بودیا توادع

 راعغتساو هبوتورب رعد # باو لا ۴# رولوا
 || اذا الارپ زعتلاهیلع بجو هلوقوا هلعف قح رغب ادهاعموا الس«یذاو ارکنم بکیرانم)

 (دودلا باکر خآ یف یاتسهق ) ہیلع بل هناف هب ذکر هظ
 ۱ تءارقیبا حاقرب دوخا هروسرپ کا تعارف یهحاذ "هروس دی ز نالوا للصم

 ر دراو #*تاولا٭ ر دیمراو تهارک ه دکعا تموادم هرزوا

 || هرغوا ضرف ةولصل املا یوس هنیعم ةروس ةءارق ىلع ةمزالملا ىا ةروس نیبعت هرکور)

 || (ةولصلا تاکنم مامالارهص لصفف یناتسهق) . تاقوالاضهبق ساب الف .
 + لفاونلاباب #

 || رهظلالبق عب رالاوا رجا تهكر یصنیف مهنع یلاعت هللا ىضر ةيةنملا هال لوقام)
 || هضب رفلا ء ادا دعب ملکن نوتو هبفخ سلوا برشلاو لک الاو ءارشلا و عیملاب لغتشاو

 | انوتفا اهباو صقتیوا ةنسلا لطب لهف ةع رحلا ینانی لم! لغتشاوا هنسلا ءادا لق
 | سلوا برشلاو لک الاو ءارشلاو میبلاب ل اغتشالا ةروصیناما # باوخا # نی روج أم
 || لاغتشالاو ةنسلا لبق ضرفلادعب ایندلا مالک ملكنلا ةروص قاماو ةنسلا ديعي هناف هیفخ

 || رهظلا ىلص اذاو ) حصالاوهو اهباو صقنب نکلو ةنسلا لطب الف ةع رانا اع
 || ما ةنسلا طةسب لهق هتولص ىف اني لغشب لغتشاح ةنسلااهبیععلصب مو برغم اوا
 | (هنونسلا ة ولص باب ىف یبالخا ةولص نم) اهطتسیال هنا ره اظأاو اضيا هيف ةباور ال
 اضيا دجرحلایفنب لع لكو هباوث صقنب نکن ةنسلا طقسب ال ضرفلا دعب مالكلاو)

 (نئسلا باب یف هينق) حصالا وه لاق



 كند
 س رم و و اس سود سس سس و سس سس جا یحیی سس سس سس سی سس

 ةديدش ةلزان ني سما لز ادا اي نیعجا ىلاعن هللا ناوضر هيفا ةّمالالوقام)

 2 ےھلولص ف اوني نا ا لهف تكالذ رعو ضر !موعو هنسفلالث ءا

 بوبا نرروچام انوتفایه لصإ فیکف ةولص تناک اذاو ةولص 3 لا
 Es و قوم نازو لزاونلا ن دا زان نیلسلاب ت

 ع ورشم لزاوتلا دنع تونقلا مچ زوم ۵ یه ارت

 فوسح ولص؟یدارف نیتکرا 0 ولزاونلادنعاوعخ نا نیلسللواهاک ةولصلا ق | |
 ر ۳ اندنع رڪ ایف تنشسالو) ةباحالا ىلا برف | ال یلاعت هلا یا. | اوعرمضت و اوعدب و ۱

 اهبف تنق هناف و هبلع یلاعت هللا لص 4 هللا لوسر E سًابالف هيلي تعقو ناف ةيلب ||

 (رولا ا یف جاهولا جارس) هکر نایط ی و ناوکحزو لعر لع وعدي ارهش |
 وهو رڪ  هولصیف مامالا تن داراب ملت لزت ناو دیاعل ایا انعم هناقللاح رشقو ۱

 اهلک ةولصلا ن عوزشم لزاونلادنع تونعلا تثیدطالها روهج لاقو دجاویروللالوق ||

 (لفاونلاورتولاق قئاررح) ۱
 ادعاق ی وار هولص دز نالوایعص هدنحادر 5 دوخاب رب کت تولوا رداق هماق 9 ۱

 زولوا ۴# باوا #< یرولوا زب اج اه ریش ۱

TTه دک ةا( هتسلا به ین قلطا ءانب و ءادتبا مابقلا  

 ( لفاونلاو رتولا ف قئار رح ) حوازلا ۱

 سر را اوما ءاضق باب # ۱
 ةولص هد رانوک وا هليا تس دبا لوا بولآ تس دبا نوک اقرب ندویقرب هسوآ ج اقرب |
 لوا هلغلوا رهاط یتییدلوا یک یوص كنوبق ه دعا تودنآ | دا هلی رلتنس 1 هضوروم :

 ءادا هلیا تس دبا یرلقدلا راهسیک لوا نیغم الواهصحگ تاولص نانلواادا هلیاتس دبا ||
 یرولوا همزال ° داعا جد یرلتنس ٥ دنرلک تنا ۵ داعا 1 دصوررعم تاولص ی راک دلنا

 ه د اعاو ءاضق اعم لاوزلا لقه دنوک یعیدلاق هیاصف كنب رخ یر تنس ٭ تاوتبا ۴ ۱

 هدنتفو كن رهط یرهط تنس زالوا مزال هداعاو ءاصق هرکتصتدروک دم تقو ]و دیا

 كناولص راسز اعلوا ءاضق هرکصن دنح و رخ قو زردیا ءاضقو « داعا
 ر دلک د م زال اص الصا ننس

e :هعالک داوا ه دعل ال لاوزا لف اهر و دیعسلاقل رطد الا رسا هس ا  

 اما ضرذلا ىدا دق ناك اذا ع ولطلا دعبالو الصا سعسا ع ولط لبق یضقتال اهنا
 اهضمال لاوزادعباهاضق ناو هعم اهاضقلاورلا لیفاهاضق ناو ضرفلا عم تتاوادا

 فال لمهلا تقولاین ام اضقب درو صأا نال نایملا هب اغ ناک اوهو دانم
 اعال تقولا دعب یضقال ناسلا راس نال عملا ةنس دیق ساقال هيلع «ریفق سایعلا

 (ةضي رفلا ف یی رافغلا ج) ادوصعم الو

 96 وهسلا 5 دج باب ل
 نوروتوایرادقم دھشت ہد هربخا هدعف دیز ن دیا تماما هتولصر ند هضورعم ةولص

EEEاسم بجا قم یه جا  

 ۳ از یو 4



r. 

 قسام ءاضد ورع نالوا ق ویسم بودا ادتفا 6 دز ن دتعاج ° دک درب و مالس ه دور

 تودیا ه دج” نوا وهس هلغلوا همزال وهس دج“ هتیرزوا دز بودا مابق نوا
 یرولکللخ هنیزامن لورعهسلمالیم" یتیزامن بویقیا ه دصس نوهاوهس هلی دیز ورع

 یتدصس هيلع نا مامالا رکذت مع مامالا س ام دعب هب قبس ام ءاضق ىلا ماق اذأ قوبسلا

 مامالا ةعباتمىلا دوعي وكاذ صفرنا هيلعف ةدصسب هتعكر قویسلادیفنا لبقوهسلا ||

 ناو عوکزا و هءارقلاومایقلا نم لعفاع دتعيال و هب قبسام ءاضق ىلا ماق مامالا لس ادا

 انار سا ءاضعلانم هعارف دعإ وهسلل لسا و زو هوس لک یوو مامالایلا دعب ل

 ( ةولصلا نمرشع سداسلا لصفلاین هصالخ )

 یروقوا یتونق هنسلبا رکدت هدقدقلاق ندعوکر هدعب بودیا لر یتونق اوهس هدرتو دیز

 ردا وهس "هدح» %3 بآ اا *#ز دا ی وهھس هلی“ هسح ول

 ةولصنم) وه دلا هبلعو تنقال عوكرلا نم ماقام دعب وا ةدعقلا نركذتف تونقلا ارتولو)

 هيلعو وهسال دهسالاهاسضرفلا یمکر رخآ یف اه ءحولو (وهسلابح وياي ناڪ ضاق

 ( یناثلا نقلا نم هاشالا ةولص ىف ) ىوتفلا

 , < هوالنلا 5 دصسین باب 6 ِ
 هل“ هدب ز ل دیا عاعسا ER تنارف ف ه درک مت كطوط ندنسنح روط

 زالوا # باول ا # یترولوا هبجاو توالت
 اهنوالتنال اهمعس نم ىلع ةوالتلا ةدج“ یا بال یطوط وا مانوا نونحم اهالنولو )

 (هوالتلا هد” باب ی یوضر طح ) بیو هفرعمربغ نم تر دص ۱
 توالت هد" هب هسک ندیاتعارق هرزوا ى4 ییا هدهسنالواندناشلا مظعنأرق

 ًارقاذا (ةوالتلا هدصم یحم) ,اعه ةدهسلا یا ةءارسالو مما یلعالو ةباكب تعالو)

 ارق لاقي انا و نآآرقلا أرق هنا ل اقبال هال ة دججماا,هيلع بج ل ءاعهلاب ة دجسلا ةا
 (ةولصلا ب اک نمربشع ناثلا لصفلا ةي اولو ) ءاعهلا

 للخ هنتولص هسلوا شا تء ارق هرزوا یس#ت هدنولص لخاد هسیکل وا هدنروصوب

 روکد لا لكا نم نآرقلا قلا فور ا ًارق هنال ةولصلا عطقب ۸ ةولصلا ف كلذ لعفؤلو) |
 دوج” هيلع جال اهب خیعهلوا اهبتک اذا هنا ىلا ةراشا ةوالتلایلا هدحسلا ةفاضا قو

 (ةواللادوج“ ناب ىف قار رع) نآرقلاق دوحوم هال ءاعهلاب ةولصلا دسفتالو

 , ٠ نفاس ا ةولض ىق باب
 تو دیا تدن هتماقا EE نوا ن دلق هدعضومرب حاص هتماقا دز نالوا رواسم

 یرولوا شا وا میقم دیز هلکقبا تون الق هسا ظفلت تین هتماقا ان اسل نکل
 رواوا# باوملا #



 نشر
 یا ةهادب لیناوهو ةدارالل مزاللا بلقلا لع اهبف ربتعملاو علل ةدارالا ىه ةينلاو (
 (ةولصلا در YE هنس لبق و بحسم اهب ظةلتلاو یلصب ة صا

 ( ةولصلا ین حم ) ایعهریصب اهاونولو ايم ربصیال ةماتالا معول رفاسلاو ۱
 یل اصم صب هدکذ تبا لوزت هیهصقرب هدلوب دیز نالوارفاسم هی هدلبرپ نالوارفس ت دم

 نوکز وتوا یمرکب لر هی د عاقلاق بو دیا تحصد ماما نی رانوکوب بودیا روهط

 یرولوا شلوا عم هلبا وتو نوک یرکی درج دیز هسا تبث تماقا نکل بوروتوا
 ر دیا هولصمصق ٭ باوذخا ٭ یر دیا هولص رصق هسخوب

 لع قب قح ةماقالاونيمل و دغ دعب وا ادغ رخ نا مزع ىلعارصم رفاسملا لخدولو )
 دماقالاونب لواهب ماقا ناکرهشا هتس ن اجب رذا ف رصقرع نبا نالرصق نینس كلذ
 ه ولصلا مصفف نیتنس مزراوخش ماقا هنع ىل اعت هللا یطر سق ن لع كل ذکو

 ) ةبانعلا نم رفاسملا ف ۳ : نم

 ردلضفا کا ورم هدکدتنا ادا یهضورفم سج تاولصدی ز نالوا رفاسم
 ردلضفا كجا رت هدفوخ لاح قلق هدنمالاح  باوطا # یمکشا كرت هسخوب
 اب رقن لعفلا لبق و اصخرت علاوه لصفالا لر ف نئسلا كرت یف اوفلتخاو )

 و هصاخرعملا هنس لصب ليقو مسلالاح لاو لوألا لاح لعفلا ىناودنهلالاقو

 RES رشاهنالاهب نر رارقو نما لاح ناك نا هناراتشنا واضیا برغلا هنس
 (رفاسلا ةولص ف حم )ر ذعب ر نالی بال قوخ لاح ناکناوجاتحهبلا

 هدعضوم رب هد هزافم یس هقن اط یل وا رجوک یل اثما ل رلنوپ و د ارکاو بارعاو ن اکرت

 ندموق رم عضومرارول زمرا هسلیا تیت ماقا نوک شب نو هدعضوملوا بوروق ینی را هو
 یرلودلنا تم قا هک دیبا تلحر هل دص لفن ا دعا رفس هقاسم بولاق

 ۱ رولوا # باوا # ییرولو مال كنا لیمک *یب رازامن بولوارای عمه دعضوم
 نؤررصيال طیطاسفلاو ةيبخالا ف ىذلا رلاوداركالاو بارعالاک ةزافملا نءالكلا لها )

 ےھنا هنع دباور یفو یلاعت هللا هجر فسوب ىنا نع باور ىف ةماقالا اوون نا و نیمه
 مضوم نع نع اولحر اولف هداع ةزاعملا مهتم قا عض وم نال ا هبلعو نویعم نوریصب

 ىي رطلاقن رفاسم نوررصد رفس«مسمامهنب و ٌهماقالل رخ آ اعضوم اودصقو مهتم ءاقا

 (رفاسل اهولصق یوضر طیح)

 هی رد دوخا هدلد نالوا دعا ضس ت دم هعضوم لوا یرلکدلنا تس ساقا هدیروص ول

 دوخا هیارب یراسفن نوعا كعبا تماقا هب هروب رم هشناط ر دسدک ضعب ندنسلاها

 لوا را هسلبا تماقا بودپا راعتسا ید رلناراحا هلا همولعم ترجا هرارو رم هی هدانز

 زرولوا # باو لا # ییژرولوا میقم یک هقئاطنالوا یراعوتم ر هسیک
 ىلا هجورخ و هتیپ ارفاسم و هتماقاب اعم رصد هتعاط همزلب ناسنالل اعبت ناک ن ملک )|

 رفس و ربمالا عم شبل او هلماح مم لولا / رج اتسم عم رجالاو هدیسعم دبعلاك رقسلا

 فول دنعهلحا زا لعةولصلازاوجو ر اطفال او ص ملا هصخر ی ءاوسذیصءل او هعاطلا

 + لک اور
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 نا ®:
 دیفنال ةيصعملا رفس ىلاعت هللاهجر یجقاشلا لاق و هربغو ةر و رضا دنع ةتيملا لكا و ||

 (رف اسلا ةولصق یوضر طبحم) هصخرا

 دین ف ةولصلا لب
 نالوا هد هنیفس نککیا نکم قمعجج هی هرف ند هتعس نالوا طوبرم ۱ ناعل و

 باوطا # ر دیمزتاج را هسلق ی هضورفم ةولص هدنیفس بوی هپ هرقر نیا
 E هسالک در دنسحا لک هد هر توقیحنکل رد زب اج هسلا رفتسم هدضرا هنبفس ||

 هد هربتعم بنک یربغو حاضیاو قصتسمو یسخرس ريج و ینیدالوا
 ر دعا حرصت
AN OEE ۰مایقلا و ىلاعت هللا هجر هفینحیپا دنع هآرح رم  

 اهبف بلاغلا نأ هل و رالف هيلع رودقم مابقلا نالرذع نمالا هیرحال الاق و لضفا ||

 هنکمآنا فالخا ةهش نم دعبا هلال لضفا ماقلا نا الا قتتلاکوهو سآرا نا 1
 (ضب رلا ةولصی هیاده) هبل نکسا هنال ۱

 قمقيچ هپ هرق ند هنیفس ندغیارارق هدنرزوا ضرا نکآ بولوا طوبرح هدنراک نافل رب
 زالوا#باوطا*یرولوازتاج قلقزامن هدهنیفس لوا نویمیج نکیآ نکم

 فاخ هلال هبلاحورطا هل سل طلا ىلا جورخا هنکما ناف ةراس هنیفسلا تناك اذا)
 ىلصو حر ل ناف طشلایف نارودلا نم نماوهو دومقلا یا جاتحف هنیفسلا فسار انارود

 هللایسر سنا انب یلص لاق هنا نی رسنا نع یورا) هرجا دوجسو عوکرب ادعاق اهبف
 (ةولصلاناکراناییعیادب) طشلا ىلا نجر اتشولو ادوعق ةنيفسلاف هنعیلاعت

 ندلوبناتسا ب وتب. هغداخ نما اد | یرهظ ه ولص دیز هدعب تولوا لخاد رهط توو

 هلغمالوا ن ۸ 9 ندتاقو ور بو جورح < رهط تقو نا رال نک هرادکسا أ

 ٭ںاولا٭ ییرولواز اج كنا ادا ادعاق یرهط هولص هدقناق

Jکل ۳ ادعاو لص اهنع جور یلدا هنافسلا ىف مایقلا ییعرداقلا  

 هنكا اكلاك بلاغلاو نيعلا دادوساو نحگلا بلاغلا نال مزلبال ءاضقلانا نعم ةولصلا |
 (اصنطههنیفسلای لاف ةولصل ین ررد ) ینانلا ی جور او لوال ایف مایقلا لضفالاو لضفالا ارت

 ی راو سرخ الا ةولص تاب #۴

 | لواو ءادتقا « دیزراسرخا یلثم ودنکب ودیا تماما هد هضورفم ةولصدب زنالوا سرا
 رولوا او 1! ٭یرولواز < یتولص زر وب رم راهسلباادا يتولص

 هال ایل سرخالا هماماقو قاقتالاب مهذواصزاج اسر ما اذا سرخالا 0(

 (تمامالا تحت ین یدهارال یتحم )
 ءادتفا ۰ نکنا دوحوم ماما یراق كح هديا ءادتفا هد هضورفم هولص دیز نالوا سرخا

 دولوا # باوطا # ی رولوا زت اجیتولص هساقادرفنم بویعزا
 هیجارس یا واتف) یراقلاب ءادتقالا لع ارداق ناک نا و زاج ادرفنمیص اذا سرخالا)

 تدسف هتولصا قفاوم هنولصو"یراق بنجب هدحویالصولو (ضی را ةولص باب یف
 سارا ما ILLES هراس رم و ما سس سر سس عکس تم تک حس



 ۱ ( ةمامالا ین یدهازال یتحت ) یلاعت هللا هجر ٌهفینح ییادنع هولص
 نوک وا هاک نوک يا هدکدتا ذخا یسبرغایشاب یدی ز نالوا یتیم هنسی رغاشاب || ۰

 لا دیز هس ام هدیا ادا بویلوارداق هیادا یی هضورعم ةولص الصا ب ولوا رجاع و هتسخ |
 م زال اضق یهضورفم ةولص کرد توخ هدرلنوکلوا « دقدلوپ ته |

 ز الوا بن ۱۱ رووا

 دض ره فخ م ةولصلا طرف هنع طقسب ازا ءاعالانع رغ نح هضم دتشا اذاو
 لقعلادرحم نال حصا لوالاو ضرفلا هنع طقسیال لقعی ا | لبق ةداعالا همزلبله

 (یضرلاماکحایف هیداع) عطقالا ةلئسم فف رعاك باطخلا هجوتل نكنال

 هک تعمل ةولص ف باب ۲
 ردجوا * باوطا# ردح اق ندلاجریربغندماما لقا كتعاجب نالوا طرشهدهعج :ولص |

 لیقو نان یلاعت هللا هجر فسوب یا دنعومامالایوسهثلن دعا لقاو) ۱
 (ذعِا باب یف قلتم ) هعم یلاعت هللا هجر دم ۱

 دب ز ند هیلع تلود فرط یلیصحت یس هیعرشراشعا كنس هیرما یضارا كن « دلبرب ||

 هجو درحم نکیآ هعماج یی هعج ةولص طارش هروب زم ؟دلب هسنلوا ضیوفت هپ ید |
 زاوج هد هروب رم هدلب علوا ضي وفت هي ییذ دیز یلیصحراشعا هرزواحورشع |

 زالوا # باو لا  یرولوا عام هی هعجج ةولص
 عمال ىف ك نيدراولل عما لا باوبا حتعب لص ع وهو مامالا نم ماعلا نذالا عباسلاو )

 (راصبالارب ونت حرش ر اتخلا ر د)

 | نالوا هد هدلب لوا نوا ادا ی هعج ةولص نالوا ضرف هن را رزوا یسیلاها ه دلبر ||
 یتیاوبا كنصح نالوا طرح یب ه دلب ل وا هرکصندنراقدلوا عمت بوراو هنیرلعم اج

 قلخ یسماق كنصح باوباراهساب ادا یبهعج ةولصر اهتش الا لیبس لع بوداہق هدلب ا
 هحو قعلوا ندلحا ینیدلواتداعیشان ندودعفوخ بویلوا نوجحانم ندنزاغن هعج

 زولوا# باو ا۴ یئرولوا هح هعج ةولصیرلقدلیق هرزوا حورشم |
 | هقلغو هلهال ررقعمما ماعلا نذالا نال ةعدق ةداعلوا ودعل هعلقلا باب قلغرضیالف ) |
 || نويع حرشل ا زعم رهنالا مچ اک نسحا ناكل قلغي لول معن ىلصللا عنملال ودعلا عنا |

 ( عج لا لصف ىن روکذلا لحلا نم ) بهاذلا
 ماقعاخ یورع هنیرپ هدکدنکه راد رخادیز نالوا بیطخ هلباتارب ه دفیرش مماجر |
 اع كا تیاطخ هدعماح لوا هک دیز ورع الاخ هسلواشغا بصن ۱

 رولوا # باوا »۴ یرولوا ۱
 | وهو یهتنا هماقم هربغ ةماقا كلع هناف ةعج با ةماقا كلع نم لک نا میادبلاینرکدو ) |

 رر دلا فام لع داتعاالف (هعج افن قلا ررح)اقلطم بیطخمل ةباتسالا زاوج فح رص |

 ( ونال ا نیدلا جارسیاواف ) نذالابالا ءادتبا قالتخ-الا هل سال بیطخا نا نم

 : SEDE ر هعچ و ص دن ادزوا یرالاهای ؟رف یر لر ملا
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 (ذعطا ماکحا ین هاتع)رصل!لها لیعالا دعا بجا هلا هجر ةقنحولا لاق) ۰ |

 تهارک هدنرللک هلبا تعاجج یرهظ ةولص ینوک هعج یرلیلاها یرق لوا هدنروص وب
 رز دقوب ٭ تاوطا ٭ زدیمراو ۱ (

 ىرقلا فالح هرغو نج“ ىف ةعامج رصلا ىف دعا موب رهظلا ىلصي نا هركبو
 ناكف هعجا دوهش اهنكسي نم ىلع سیل هئال ةع امت رهظلا اهلها یلصب ثيح

 : (ةولصلا باک ف یوضر طح ) مانالارت اکمهقح یف مویلا اذه

 96 نيديعلا ةولصىف باب #
 تارنکت هسخوب ر دیا یمتاصجسل هدعوکر هسیک ندیا اردا هنعوکر ك دیع ءولص

 ر دیایدیع تاربیکت # باو | # ر دیا ییدبع
 ایهدنع هعوكر قریکیو مکرب هسأر عفربنا ىف دبعلا ةولص اعكار مامالا ردا نمو

 ( نیدیعلا هولصیف قار رحم ) یلاعت هللا هجر فسوب یا افالخ

 زا # باوطا# ییردیاندیعفر نکبآردیا تاریک هدعوکر هسیک لو! هدنروصو -
 هسلبا سأر عفر ن دع وکر مامآ نیدعیا ماا ینریکت هدعوکر هسیک لوا هدنروصوب

 : طقاس تارک نالق قاب بولوا مزال كا تعباتم هماما هپ هسیک لوا
 زولوا # باوا # یرولوا

 هنس مفرلا و هلحم ف هنس عضولا نال ع وکز اف نیدیعلا تارییکت ىتا اذا هيدي عفرال و )
 ارت مع وکر ایف هب یتا نا هلال تارییکتلا نم قیام هنع طقس هسأر مامالافرناو هلال

 (نیدیعلا ةولصیف ین اولا حرشیناک ) بجاولل هضورفلا ةعبأتملا

 د رانا ماکحا یف باب ڑ۴

 مزال هنیرزوا ورع یساباب ییفکت و ریهجت هدقدلوا توف ریقف ریغص دیز
 رولوا ٭ تاوطا 3 ی رولوا

 ( رافغلاعن») هنابحیف هتوسکو هتففن هيلع بجت نم لع هنفکش لام هل نکیل ناو)
 قْملوا نیفکت تیم كن هسهک كکرا هنا *وش ناسا كيوب و لدنص نالوا ر رح یس هم

 زالوا # باو لا # یمرولوا زباج
 (نینکتلا ین یسخرس جو ) الفالامو هیفنفکی ةويلاف هسبل زاجامو )

 نشم نکلر دقو »< باوخا # ر دیمراو ساب هدکعا نینکن هليا بوت لشي قم

 رد نیفکت هليا بو ضاب نالوا

 (ٌمانل این قتلم) هتابح لاح هسل لزوج ام ین الا نفکیالو ضیالا بعسد و
 یرونلوا اضق ینوید نیدلروک یبقکن و ریهجت فورعم ر دق ندنس هکوت كاافوتم دیز

 رونلوا یدقن نینکنو یهجت # باو لا
 ی رار ولوا رداق هم اسقا ینس هکر یس هرو نیدلروک فکن و ریه كن اف وتم دیز

 رونلوا عدقت نیفکن و هج # باوجلا #
 یرب ن دیضاقلا بانو یناوید بان و هدلب یضاق و یلاوو ےظعا ماما هدنزامن كتيمرپ

amaene 
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 یت زاغ كننم لوا ورع یاما هلحشرخ [نکنآرمضاح دی زیاما یس هل كنیم بویلوار صاح

 رولوا* باوا # یرولوارداقهذلقیدنکب ودیاعنم یورعدی زهسابادا رم قاق
 ةفيلخلا هل وقب ىلاعت هللا هجر ةغينح وبا هيلع صن هتولصب قحا ن اطلسلا )

 هدعب و ةفيلخلا نعم ىف هلال اهناطلس وهو رص ا ماماف رضع ل ناو رن نال وا

 ءالوهدعب و یضاقلا ةقيلخ هدعب و ىلأولا دفیلخ هدعب و طرشلابحاص هدعب وىضاقلا |

 مظعالا مامالان اراتخلاو زانم اف یجاد ز)هتارقیوذنم برقالافر طح ناف یے اماما |

 ءایلوالاراس نم تبلا ىلع ةولصلاب قحا ىلا ماما نا لصاخاو هرخآ ىلا یلوا

 ( رانا ةولصین هصالخ )
 ادیز ورع ندبناجا نکیآرضاح دیز نالوا قحا هغلق ین زات بولوا ی ماما كنیم
 اعم یس ماما نکل رولوا ٭ باوا ٭ یترولوا زناج قلق یی زامن كتيملوا لوازمنندا

 رگ راک هسردنا هد اغا یتولص ەس داق

 هب ضر و هفلخ لولا و لحر یبصولو هل قلا تال ىلولا داعا یلولاربغ یلص ناف )
 ج لصنل ںی هدلجا یلولا لضوا اولا یل هبال دیعاال هعم لضخ نا

 (زانجلا یف قتار رح ) یرخا هر یلولا عم
 كدیانفد هدل زم نالوا هدنحا لوبناتسا یب هدمه لدلوا توف دیز ندنسلاها لوبناتسا

 را هسلنا نفد هدناتسرارم یدی ز یس هبرو هدقدلواتوق هدعبتودیاتبسمو هنس هنرووپد

 رازالوا  باومجا  یرارولوا مآ
 ` (ااصولا ف نیتفلاهنارخ) هلطاب هبصولاهذهفهرادیت نقدي ناب یصواولو)

 رونلوانفد ی هدنیپسم راقم هدقدلواتوف ل یاس دیه یس هنارصت هح وز لسم دیز

 لوق هنعلاعت هللا یضر صاع نت هبتع ٭ باوخا < یی هد هرفکر اقم هسخ ول

 ر دلسا قعلوا نفد هدلحرب هدح لع هرزوا

 | رادقمر و بوناوا لسغیکس جت بوث او ۱ یرولواّراج قوا لسخدنه «دنروصوب |
 ر دقو ساب هدقغلوا الا هب هرفح بولت راص هلبازپ

 اوا لصک لب ناو و تر ط 1 سم لو هر شوت تام ۳ 0

 لات دیارصت ت تب ایما لاح مع ا ا یر د ی هللا لبع و لس ۱

 8 جرد E اق ةءاعكلا E ٤ e ERE نره :

 ۱ EES اھباجےھضعب جرو نیا ا نفدنلاقو دلولا بن
 اهل ذهن یحاع نب ٤ E RE ۱ نال :

 نیب ےھلاحرابتعا ن كمآ الو زافکلا ةرتقم نيب و نیلتسلا ةربقم نيب نوكيل هدح ىلع ةرقم ||
 نال ةلقلاىلا دلولا 79 للا نعاههحو لوح نکل هرابتعا بجو نیلاخا ||

 ین نفلاف هاشا تیر هما یی ههجو نطلاف اوا
 و سس



> 
 بر هلدا ی قلواهدرابد رخآ دیز هدکدتیا دریز یزفو یدیز یوز بولوا 2

 | دز ەسابا فرص ده اردقوش ندب !ام یدنکن کیغوب یضاق نذا دمو بهجت لدنه

E RAR Ro.زالوا ۴ باول ا#  

 ىلاعت هللا هجر دمع لوقف جوزا الا هتقفن هيلع بج م لع نفکللاف ايش كري ل ناو |
 | يدق حف ) یوتنلا هیلعو الام تکرولو حورلا ىلع بت یلاعت هللا هجر فسوب ییادنعو

 E هتنرو لع هنفکب خو هل *مشالوتاعولو ةينقلا نو (نیفکتلاف |

 | ندارغب هيلع و | ی یععحرل هسفل

 (زانلا ىف قفار رحم ) یتضاقلا

 نکل بوناو یدسج تروع هلوتقم رب هدنراک یناتسزارم یدوهب هدنبرق یس هی رق هرفکرب
 ی رونق یزاغ ب ونلوا لع دسح لوا هسا وب هنسل ندناپتص ءاعس هددسح لوا

 زاملق یزاقو زاملوا لس * تاولا #

 | هيف نوک نا الا هلع ییصب الف ےھنم هنارهاظلاف رشا لھایرق نم هب رق ناک ناق )
 (دنهشلا تات ق یسخ رس طو سم )هلع لص ت ول سن دف نیلیساا ۽ ایس

 ۲[ تونلوا لسع دیز هتسذل وا لتف و بلص دخالا دعب دی ز ن الوا ندعب رط عاطق

 ۱ رونلق یزامن هنورونلوا لسع هن # باوطا # یبرونلبف یزامن كنس هزانج ۰
 | لسخ مل اذاو قد رطلا عطقوا علل ل تق نم لتسعيالىا قد رظلا عطقوا یا هلوق ) |

 | اعاجا ناکف هبلع رکتب مو ةاغبلا ىلع لصب مل هنع نلاعت هللایضر ایلعنال هيلع لصب 1

 )3 هد ارم ) هدعباولتفوا برخ ا لاحیف اول (Ck ام لمشق ےھتل ڑی قی رطلا عاطوو

 مزال قعلقیز امن بوئلوالسغ دیر ن کا لتقو بلص ادع ینو ودنک

 رولوا #باوختا ۷ یترولوا
 ۱ هیلع للصب و لسغب e وىدغدلا ذخا هب و یناتلادنع هسضفن لتاق ىلع ىلصيال و)

 (نانطا ی هیزازب )یناولطامامالایفاهب ونیءامالایاروهاک
 دنه هدقدناب ر وب زره ل زم نکي ا را هنکاس هدلز مرن هبنارنصت هيضار هلا هلسم دنه

 || كنيرانفدو ءولصو لسغ كارهروپ نم هساملوا یی هناریصتو هلسم بوناجد هیضارو
 || ررونلوا نفد ةدح ىلع هدرب لاخر بوتلوا لس یر ره باول ا۴ زد هله>ونیرها

 هلسم و رونلوا هي وسل بویملوا متست یرربق نکل
 ۲ هلا قان اع د هولص

 ۱ ر دششلوا زب وح ید ةولص
 | هيلع لیصیال منشا نا و ةبلغلل ر ابتعالاق رافکا ینوع نیلسلا یوم طاتخا اذا و )

 0 اهکرتزوصم نیلسلا ضب لغو اهنعیهنم راذکلا لع ةولصلا نال

 ( دیهشلالضذیف لزاولاتاراتحم )
 وا بويل وب هسوک ن دناوسن كح هدیا لس یدنه بولوا روف هد هتفسرپ دنه
 ۱۱ هدنه هساعل و یس هسوک یربغ ندرکب لغواو ورگ یدامادو د زیور كدنه هد هنیقس

 رکب # باولجا * رویا میت یسبفنق ند لروب زم



 را
 لحال هنال هديب ةقرخ ميلا ذخا ةرح تناك ناف اهوميت بلاجالا نيب ةارحا تنام ولول
 لاح 13 هدر هدب زاح دن مرگ حر تاد وا هما تا ناو هدرهم هدساهسما

 ( انا یف یوضر طرح ةویحا

 هک دیهشلا باب 6
 ابی رغ هدراد رخآ بو دیک راد رخآ نالوا دیعب رفس تدم هنس هدلب نالوا یتطو دیز

 : رولوا # تاوحا # یمرولوالئان هت داهش هبه دی ز هسلوا توف :

 / ثیدح نم هجام نبا هاور بیرغلاو قتاربطلا هاور بسلا بح اص ءادهشلا نم قب ) ۱

 نیا ثیدح نم نطق رادلاو ةربرهییا ثیدحنم ناعالا بعش یف قیهییلاو سابع نبا |

 سس هه سس هست

 اهیف تاتیم هذه یبابلا لاق ةرانع ثیدحنم یناربطلاو راج ثیدحنم ینوباصلاورع ||
 ناب سو هلا لیعو هبلع ىل اعت هللا ىلص دمحم هما ىلع ىل اعت هللا لضفتف مالا ةدس

 ةیاھنلا ضو ءادهشلا بنارح ےھغلہپ تح مھروجایف ۃداہزو ےھب ونذل اصیع اھلعج |
 ءال وه ىلع قلطاف هيف عسنا مث ىل عن هللا ليبس ىف لتق نم لصالا یف

 (ةداهشلا تیدح نى متلعلارغصلاعماج حرش را بكوك)
 + ةوکرا باک # ۱
 یتسادعامبورب وهضرابحاص ی رع كن هپراو یادغب نالوالصاح هدنسالران دیز ۱

 لوا دیز هرکصن دکدتیا نالوح لوح هنیرزوا بودیا تین تراجت بودیا عضو هنیرابنا |
 ٭ اولا ٭ رولا مزال ةوکز ه دیز هسلواغلا هباصن یمن بودیا عیب یب هپ راو یادغب

 زالوا مزال هكدا نالوح لوح هنیرزوا موق رع نم
 الوح اهکساف اهعس و اهکسع نا یونو اباصن اهتیق غلبت هطنح هضرایف دجو نمو
 هناحانت ذنیح لولا لوح و اهنمن لفتسبتح دا فو تاربلایناک ةوکرا اهیف بجمال
 نا لصاملا حلاو رعلاوريدقلا حفلا و ةينالا ىف اذكو ةوكزلانم عبارلا لصفلا ليبق

 هللخدام نارمل قحلب و عاججالاب حصبال هنرایقو عاجالاب حعإ هيرشياي# ةراجلا بن
 ل وح دعبالا اهعاب ول بجالف ةرا اهکاسما یونف هضرا بوبح نم

 (ریدتلا حق نم اصنمم )
 هتسدشا ر دقوش یکیدتیا سک ندمارح یس هم ار دووش ییدننابسک ندلالح دی ز ||

 كن هلا ل وا كجدیا نالوح لوح هسالوا نکم ریت ندرخآ ییامهدحا بودیا طلخ
 رولوا # باوا # یرولوا هبجاو ةوک ز هنیرزوادیز نوع هلج ۱
 هجر همحیرادنع هکلع بلا هنکعال لاع هطلعفربغلا لام بصغ اذا ناطلسلا )|
 (بصغلا ىف ةيادهلا بحاصل لزاونلا ت اراتخم) ةوكزا و يا هيلع بج ىح ىاعت هللا |
 هل اكلم ربصب رخآ مولظم ل اعوا هل اب هطلخ و الگ لاومالا نم ةنوعالا هذخاب امو ||
 ءادا لبق عافتالا حایال معن اضح امارح اندنع هذخا نوکیالف لوالا قح عطقنبو ||
 یر راز نهال کود ا لا

 زالوا باوت ا# ییرولوا هبحاو ةوکز هن رزوا دیز ندنلام رص دیز

 % ب جال

 ا 1



۱۳۳۵۳۹ 
 یناتسهق)یبصلاو نونجنا لع بعالوعلب لقاعیا فلكم رح يلع الا بحال

 (هوکزلا لو | یف

 نالوا كلام هساحتو رهاوج نابلوا نوا تراع ولتعف شورغزویجواودقن شورغزویحوا

 شور۶ زویجوا هدک دی لوح نالوح ساوا یدشورغزوبجوا هورع ندعیم نمت كدب ز
 زالوا #باوطا # یرولوا همزال ةوکز هنب رزوا دیز نوح

 || قرذتسم نيد هیلعو راقعو هینق لامو ماوسو ةراجلا ضورعو ریناندو مهارد هل لجر)
 مهاردل باص ىلا نيدلا قرصد لاومالا هذه ضعي نیدلا قرغتساناو هلع ةوکر الف |

 قاهر طیح ) ةينقلا لام ىلا فرصيإال و ةراسلا لا فرص م ةراحتلالام ىلا رناندلاو
 (اصنم اه ربغو ةياخراتاتلاو ىوضراا ىف اذكو ةوکنا نم رشاعلا یف

 هنسرپ نیدعا لوح نالوح هنیرزوا كالام یتیدلوا كلام دیز نالوا كلام هتوکز باصن

 رواوا* باو ۱ یرولواراج كا ل علو دقت یتوکر ءادا نوحارنک[ندهنسربا
 || زوج بوجولا بس دعب ىدا هلال زاج باصنلل كلام وهو لوا ىلع ةوک را م دق ناو)

 دوجول ةنس نم مک ال لبعتلا زوج و هللا هجر كلام فالخ هیفو حرإلا دعب رفک اذااک

 (لالاةوکز باب لیبقهیاده) ببسلا ۱
 هوکز هنب رزوا دیز نالوا كلام هنوتلا لامثم نوا یلتعف مهرد ییلازوبو شک مهرد لا

 ۱ رولوا ۴ تاوطا * یرولوا هحاو

 هرات اربغاواةراتلل اهکسماام فیک اهیف ةوک زا بج ةضفلاو بهذلا سنج نم ناکاخ)
 (ةوك لاف نیتفلا ةنازخ)

 ادحاو فنصم دوخا هباک ر دق وش غلاب هباصن یتیق ن دبادآو هقفو ثیدح بتکد یز
 || لوا دیز هس اغا تین تر اج بولوا كل ام هپ همن یکیا ن دیاکیکیدتبا فیتصت

 ۰ زالوا # نوا یبرولوا بحاو تادرب و ةوکز نوا راباک

 اهدحا دحاو فنصل ررکموا فل او سردلل اهیلاحاتح ااصن یواسب لع شک ه)
 e و و

) 

 ۱ دعف دحاو فنصل ناو اقلطم هوک لا ذخا عنعال نیفنصل حاكنوا ةولصنم ناسا

 ١ (رر دلاف اذکو هب زازب ) راتخلا وه اذه انرکذ

 || جاتحم هی هنعسن یکیا نوا جو هباکر دقلوا نوا سی ردتو ظفح دیز هدنروضوب
 0 ر ولوا # باوملا ۶ یرولوا لالح ةوکز ذخا هدیز قعلوا
 (افن ا رر دلاودب زارملا نم ساک ) ڄا ناتتعسن هل ناکولو)

 + فرصا باب #
 | ی رول وا راج كمرب و ه رکب یل اخ و هورع یشادنرق ن الوا ز ربقف یتوکز كل ام دی ز

 رولوا < باول ا #۴

 ی ا ن ا || هبفا وا وهو هل عفدلا ز وجي هبارقلانم مهاوس نم نال هع رف و هلصاب دقو )



rrاتکا  
 ءارقفلا تال اخلاو لاوخالاو تايعل اوماعالاو تاوخالاو ةوخالاک ةقدصلا عم ةلصلانم

 ناربا مث ىل اولا براقالاب ت اق دصلا ىف ادو هبرمهظلا ىواتفلایف لاق ذلو

 (فرصلا باب ق قلاررح (

 زالوا #باولا٭ یمرولوا راج كمریو هریقف دیز ییوز یتوکر كنلام دنه ۱
 هربغو ةبادهلا بحاص ےجرو هللا هجر ةغينح ىا دنع اهجوز ىلا ة a عفدنالو هلوق) ۱

 مفدالوهتجوژمفدل زوجمالو (یرودقلا حح "نم) هعب یشلاناهرب و ون هلوق ||

 ناب نم هت دتعل عف دلا زوجت الف هجو نم هجو را لعشف هحونرا قلطا اهحوز : ًارلا

 (ةوک زا نم فرصملا ىف قار رحم ) حارعلا ىف اذك ثلث ولو

 نیدلوا هیضقنم یتدع ءادنه ه دعب بودیاقیلطن هلیانیاب قالط یدنه یس هجوز دی ز ||
 زالوا # باول ا۴ یعرولوا راج كمر و ه دنه ینتوکز كل ام دیز

 E نم افنا معا )ا١ دتعل عفدلا زوجالف )

 راج كمرب و هيه رقف دنه یس هحوز كنيلغوا کز كل ام دیز

 .. دولوا # باوخا# یمرولوا

 رولوا# باوجا#یرواواراجكمرپ و ةوکز هریغصدیز ندیالتهتیضبقو دخا ||
 وهو ض قولو زوجمال هیصووا هيوباىلا هعف دف لعیال ریغصوا نونحم ىلا ةوك زا عفد) ||

 یناثلاق هب زا ملا وکر نمر) زاج هنع ع دخالو هبییربال ناک ناضلالمع؛ناکوا قها ||

 (هیناخ این اذکو فرصلانم ۱

 هدقدلآنسر بوباص نب رلنویق ور دی ز نالواروم ام هنعج مانغاتداع ندتتطاس فر ط
 رک ت اول ا#ییرد ۲ نر یوکز كج روا یتانهوکزیرانویق کددرب و ورع 0

 رمو الواپ ابر نن اک كلا ةهاظلا لاومالا ةوكز ذخا اذا راجلا ناطلسلا) |
 ءانغالانغمل تبحو ةوك ا نالو یا وک اید آتالاذ هلو (هوک ر ا یف ق قمل ا نیعم) ابنا ءادالاب

 ةوكزا ةيذب فنس هراد ریقفلا نکساولیح ةموقتم نيع كبل ىا ةموقتم نيعبالاىدأتال
 (زب رعلادصل رارسالا فشك) ةموقتم نيعي تسیل ةعفنملانال هب رال

 و ردقلوا ی ار دق وش نالوا هجا ز ندیاصت ندننوکر كاا |
 ر دقوب # تاو لا ز دیمراو ساب هسرب و نوحا كعا ءادا لو ۱

 تا نکلاذااذه اندنع زاح هاطعاناذ مهرد یامنم رثک اربقغلا یلسب نا هرکی و) ۱
 نیا نودقیوا "ی هل یال هند هب یضقولام را دقم هيلا عهدق انویدم ناک ناف ات ول دم

 ( وکلا باک نمرذتلا لیبق هبناخ) هپ سآبال ۱
 ردسیک واس هلام نالوا دوحوم هدند ی و دق وش نالوا هدنتعد ورعینویدم دیز ||

 دیز هسلنا لوف ید ورع بودبا هبه هءهرع ن وح ا یتوکز كنس هجا نالوا ه دنراتمد |

 شکاع ادا رک ر تاسرهکا ن الواهدب رانذر اندک لوا هلام ن الوا د وح وم

 زالوا ۴# تاوطا# یرولوا

 رولوا#باوطا#ییرولوان نوا طقاس نوکر ارو معلم نالوا هدنتمذ ور هدنروصو

 < لجر



> 
 زوج هیلع ی ذلا نیدلا نع هوک لا هب یون و مقفلا هن ودم نم هند بهو لحر )

 هند لک بهوواو زوال هر. لع ناک نرد ةوک ز وا هسفن دنغ باصن وکر هبیونولو
 ' اذکو هوك این لزاونلا تارات ) هوک لا طقسب اتش ون لو نوي دل

 ( هيل اولاوو ةیزا ملا ف
 ۱ خد ورع بورب و هبا ر دقلوا ن دنتوکر كن ام درقف ورع ویدا ز دق و

 ادا ةوکز هج و

 دولوا ٭ باوخا # یرولوا ش
 ۱ ه ذخ بم هيلع ق دصت ن یر یا ىلع هل نمور)

 (هاشالا لیح نمر) هرع نم لضفا وهو هند نم هنم

 ۱ كلام هنن رل دقر كل رالراب لوا را هنسمک نالوا فرصتم هراالرات ن د هیرمایضارا 0

 رزالوا * باوخا  یمزرولوا 3
 لدی ز نالوا فرصتم هلا ءاط هراالرات غود كبير -3 وش ند هحوقه "یضاراهدن روصوب

 راج قلا ةوکز « دیز هسالوا یلام یرادقم ةوکز باصن ادعام ن دنس هیلصا میاوح

 رولوا # باو لا # یمرولوا
 ةعسقلا لمتح ام ىض الا نماهریغومرکلاو رادلاکتاراقعلا یفةهدوصم ةعفشلا بعاعاو))

 نایح اهباقر كلمت یتلایحارالایفبج اغاو كلذ ربغو یجراوٌّربلاو ماج لاک ل متحالوا
 ءالاک ارادرک اهبق مهلراصف ةعرازم سانلا ىلا عفدي ولام لا تبلل مامالااهزاح لا یضار الا

 اهعیف یضارالاهذهتعی ناف ام نوک لع عضوم ن ماه ول قنابار اھ وسک اذا سنکلاو راج“ الاو
 (ةععشلا ف طبع )هيف ذعفشال نكلواه س زوجامولعم ناکو رادرکلا عیناولطاب

 شکو نوتلا یربغندنا بولوا هکنام هک ز البنوتلا لاقثنواهدابز ندنسهیلصا ع اوح دنه

 زالوا# باول ا#یمرولوا هج اود وکزهنب رزوادنهنوحانوتلاردلوا هسالوا هکنامهیهنسن
 (لالا هوکز ق ررغ ررد) ال افثم نور نع تهذلا باصن

 هک شعلا باب ٭

 ه دقدربا یترزپ توروتک هنتمرخ ب وح ه دعب تودنا ع رز یتمخت ن اک ه دنسالر رات دیر

 دیز ه دکدتسا قلا رشع رف دو معا بحومرب ناک و ندارم نالوا لصاحضرا تحاص

 زالوا باو ا۴ ترو لوا | رداقهکعد مر و ندرزب مرر و عندنا نا

 هرز وناکلایف بم ورشعلااهف نزن ول اتنموا هصقموا ةرجشم هضرا ذخا)

 ( رشعلا ن كلم نالن رعلا عج حرش) دوصقمامهنهدح او لک نال
 هنیرب یل اخ ضصعب كنعا نلک هنلا ر شع ن دنمزوا رف دو فا بح ومرپ ن دع دق دنز

 هعلاشع ندقاسهراصو ناغعوص نالوا لصاحضرایحاص هسکاقاسمراصوناغوص

 رولوا # باو لا # یرولوار د اق
 ی 6" اان مولاو لص لاو ذوللاو زوجا قرشا ب بجو)

 زا دعموش نا انوا یس ن ندرغص ره ط.ءنّیسم ندلالا تاد ۵ دیع ارط راجرب عداو هدنلنامور



XES 
 بو دی ع رز قىرلمخ لا كلم هعف دزب هد هنس ج اقربرل هسعک ضن هبیض ارا

 ندن اطلس فرط هرزوا قلوا ضرا ج ارخ یتیرب « دحوا لرللوصحم نالوا لصاح
 رانالوا فررمصتم هرابت لوا هرکصندک دتبا ذخا نوا یر نیما كتلح رومأم هضف ||
 ذب ز نالوا ف رصتم هراپت الاح نکیارللکد شاکهلا رشع نداوصحم هلوقموپ ن دعدق |

 `. زالوا ۷ اولا #یرولوا رداق هغلارشع ندروب نم لوصح

 ءادو یدیالا تح لخدب ام ج اع الا اهرفح قلا رافصلا راهنالا ءام وه حارطا ءامو)

 (ریشعلا قارره) لالاتس نم هطنتسلا تاونعلاو نويعلا

 یتن رلقارپا یراجا توترادهسء ؟ نالوا یزهگا توط « دنغارط یراج كنيهاس دیز

 هغلا ندراز وزد یرشع كلراقارپاب لوا دی ز ز راهسلوا ردیا م . هرخآو و هذس ی

 .  رولوا*باوم لا ۴ی رولوا ر داق

 اهب قمی نا نکعو مشعلا اهبفف ششعل اتبنموا ةرصشم وا ةبصقم اه ذخناولو ) |
 صندقو ناسارخو مزراوخ اهلالغتسا اهبدصتی اهنال اهقارواو اندنع توتلاناصغا |

 ` (اصا2 عرزلاهوکر یفیدهاز) توتا قرویف یشعلا ىج لاقف هعفلارزد ق هيلع
 بحومرپ كدومالب نالوالصاح ندنراهادومالب عقاو هدنغارط یراهت كنيهابس دیز

 هدکد تبابلط ندزهسیک نالوافرصتم هراس لوا نب شع نلک هنلاندعدق رف دوما ||
 رزالوا ناو ۱۴یمررولوا رداقدکمرب وبویدزالوارشع نددومالب راهسیک لوا

 تطحاالارنک او لق ضرالاهتحرخ ام لكم رشعلا بک هللاهجر هفینح ىا دنعو) |

 هصقمضرالا ذخا اذا الا نیتلاو فعسلاوششطاو بصقلاو
 ( هیرهذظلا هوک ز نم ینانلایق)

 ندنراناص بویعا تع انف دیز ه دنراکدرپ و «دیز نب شع كني رال وصح نلک هلی ریو ||
 زالوا # تاولا# یرولوا رداق هفلاشعیخد

 (هیربهظلا نم افنآ معاك ) حا نتلاو فعسل او شیشطاوبصعلاو بطلا الا)

 بودیا ےلستو راجت هورع یی راالراتیندلوافرصتم هلباوپاط ند هی رمشع یضارا دیز
 ضرابحاص هسلوالصاح لوصح بودیا ع رز نمک یدنک ۰ رالرات لوا ید ورع

 ند دیز #ب اول ا# رولا ندنسغتق ندورعو دی ز وصح ر شع ۱
 رج اسما لیعابهدنعو هللا هجرتفینح ییادنعرح الا لعرشعلاف ةي رشعاضرارج اتسا) |(

 (: وک زا باک ن یدهاز)
 ذخ"وب فق و ضرا یف هیر لا ىلع ة ذذان مها ا وقا E ةعالا هداس لوقام) |

 طب اهف رصتم اهعرز ىتاطلسلا رف دلا تجوع هس |نم مسق اهنم جراخلانم

 هعرازو ىت اطلسلا زف دلا بحوملیع اهنع لصاحلا نم ذخأب نا یلوتلا داراق |

 هل لهف تا ور وا رات نم ۳ ااا ا و بو ا نم ا ی وا ارطاق

 ۽ + كلذ

 || ن دعدق فدو رما بجوم رب رهسیک نالوا یرالرات « دنغارط یراهت كنيه اس دی ز ||

 | یرعلا ضو ل اها ناب اللعس رو دلا فالخ لع AE یطعا لوفد و تالدنع مع

 >> ات

pe 



۱ ET: 

 كاذبه نسل ۴ تاوطا نر اولا ان"
 یرلغاب ه دیضارا فقو یفیدلوا یسیلوتم هل دی ز كراهسوگ جاقرب ندنسپلاها هبصقرب
 | رف دو صا بح وعزا كلوص# نالوا لص ا هدرلعا لوا | ندرهسهک لوا دن ز هلغلوا

 لوانوح ایکس ینامز مزوا زل دسوک لوا ه دکد تبا تلط یی رمشع نلک هنلا نادعدق
 هدنسلوح لزم رهسوگ لوا هلغلوا یرللزممیص هنب رزوا هموقر ۶ یضارا « دنکل راغات

 نالوالصاح هدراخاب نالوا « دنرلیلوح كني رالزلوا وید زلک مزال رشع ند هویم نالوا

 رازاذوا اب اوخا#یزارولوا ر د اق هکمامرب و نی رشع كلوصح
 ینیرشع تالوصح نالوا لصاح هدرلغاب نالوا ه دیرلیلوح كرلازم لوا دیز : دیروصول
 نالوا هدنرلبلوح لرالزىم لوا یکت ه دک دنا یوعد لوا هدنزوضح یضأق رکد

 هسرپ و تڪ ب و دیا کح هرزوا كمالک م ز ال رشع ن دلوصح نالوا لصاح هدرلغا
  ۱زالوا # باو لا # ییرولوا هربتعم نحو ذفان یمکح

 هدنسهناخراک نانلوارمعت كادیدعم رو ردق وش یکیدتا انشا دیز ندنسلاها هیرقرب

 ر د اق هغملا شع ند رویت لوا یسه اس هیرق لوا هسلبا جارخا تیروی" ب ودانیق
 زالوا باوا ٭یرولوا ۱
 ۱ ن دنلوصح لو رع نالوا فربصتم رج ردق وشه دنغارط یراچت لایهاس دیز
 اد سسع ب وبا سرغ راعثا هد هروب زم هبص رع هور دی ز نکرولا ربع ن دعدو

EENتودبا شرغرامخا , هد هصرع لوا ید ورع هلکعدر و و هار دق وش  : 

 ا اا واو کک او یلوا طاق
 || ندب وبحنانلواعرزو راجا لوا رتفدو ا بجوم دز الاح ودا عرز بوبخ هتسارا
 || ی دن رشع نس درج ورع ه ه دک تاغا قلا ند ورع قیرمشع تالوصح نالوا لص اح

 ر داق هکمامر و نو نیک E هعطاقم هګ از دق وش هد هنس

 زالوا اولا یرولوا
 : ورند هنس قلا هدنسالرات ییدلوا فرصطتم هلدا رباط هدنعار طی يرام كيه مس ورع دبز

 هسلبا لالهتساو دخا نب دمر و نر شع ی هب راو یادفبلیکر دوو نالوا لصاح

 رولوا#باوطخا#یمرولوارداقهنیعصا هد يز نب رشعكنهپ راویادغب لوا ورع -
 | لكا ناو رشعلاءادا لعامزاع كلام ناكا ذاالا شعلا ءادا لبق ةلغلا نم لك الالصالو)

 (هی زاربلا هوك ز نم تلاثلارخاف) رشعلا نمط هلق
 نب رشع زف دو معا بجومر بودیا سود « دنر نمرخ یب رانک | یساار كنیهاہس دیز

 ۱ ا اعر ترحا نالوا مزال نوعا لقن هیر ابنا كريه ام شروع لوا ر

 ز ا وا ٭ باوا 6# یرولوا مزال هنیرزوا

 لک الا ةنازخ) ضرالابر ىلع ال ناطاسلا ىلع ياا لج ةنومو)

 (نوک نا نما

 رونلوا رعت نادق ردقوش یسبضارا كن هی رقرب هعقاو ه دفب رش ماش ند هعدق فاق |



{a 
 ردقوش لداعم هنلثم رحمل كنادف ره هد هنس رلن الوا فرصت» هرلنادف لوابولوا تالشح

 رشعو هرانالوا یلوتم نوحما فقوسورغر دق وشو هپرا هرارع ر دعوشو یادعب هرارع
 عدق لعو یناطاس ماو یناقاخ رفد ب ولک هربو هنناخعا تماعزو هناکلام لوصح

 صا فالخ بوی | تعانق هلوصح رشع یی ها تماعزو هناکلام الاح نکا هرزوا لاونموپ

 رداق هغملا یهپ راویادغب هرارغردقلوایرلکدلک هلا رلبلوتم رتفدو
 رازالوا# باو ا#یبزرولوا

 بجومرب كنوتيز نالوا لصاح ه دنراجا نوتیز نالوا ه دنغاربط كني هی رقصاخرب
 ]| رلشلک هلا راجشا افا نیرخآ فصنو یطباضصاخ نفصن ندعدق رفدو سا

 ند راجا لوا نفدو مما ف الخ بويعا تعانق هنفصن یطباض روب رم صاخ نکا
 ندطباض ین راەصح فصن یب اهعا راجا هسلا نعوم كنوتیز ن ال وا لص اح

 ررولوا # باو ا٭ یمررولوا رداق هدا درسا
 دن راهقفنل ورا ن دنرالسع نالوا لصاح « دیراناو5 بولوا یراناوق هد هبرشع یضارا

 ن دیا ادا هضرا بحاص یترشعو عطقو ذخا نس هداب ز بوب وقبلا یرادقم تب اشک

 یناطلس ما وید هلا مشع ند رادقم یرلق د وعلا نوع رل هقفن ورا دش

 دموق رهرادقم رفدو صافالخںویعیا تعانق ضرا بحاص نکیشلوا دراو .8

 زالوا # تاوطا# یرولوار د اق هغلا رشع ید
 هنشاب و د ه دنس هلب اقم یرشع كني را هاب ن وتب ز ه دنغارمط یراچت كايهاس دز

 تحومرپ ی اما )هاب لوا هلغلوا دقم ه دناقاخ رفد توللوا نیبعت : هار دقوش

 دراو سما هنفالخ نکیارارری و هدیز یهر دّملوا نالک هلی رب و ن دعدق مفدو رما
 معو د بودنا نیمخت یب رشعورب رح یران وتبز نالوا لصاح ند راجا دی ز ندلوا

 هرج وید رب وک ابیبدانز هرکصن دکد تیا صاقت نی را دقمغلبم نانلوانیعت هنشاب
 زالوا *باوجلا #یرولوا رداق

 هک حارا باب

 دضراتحاص شر ه دش ندنحراخ تولوا فرصت هیالرأبرب هلا رساعم جارح كر

 جاقرپ هرکصندکد تا هاب بودیا سرغ راجا هیالرات لوا هلضرا بحاص نذا نکرریو
 | تحومرپ هدقدلوالصاح لوصح دیز هسالوا لصاح لوصح هحدبا لاردا هاب هنس

 دارا راجساسرغ نوعا تعانق ضرا بحاص هدکدتسا كمرپ یب رپ ه دشب فدو نما ۲

 ا ییدربو هقار دقوش اکب خد نوجا را هنس نالوا لصاحب ه دنتدام لوصح كاردا

 زالوا < باوطا #* ییرولوار داق هربج ه دیز

 ) اذك ل ی طب هيلع *یشالف ةعاقم ناکول هلال هيف همالكن ال فظ وما جارطاب ديقو
 (جارخاو مشعلا باب نم قار رحم ) جاهولا جارما ف

 ع وو الغنم هجماقلا جارط |اهضرا لغوی رایو لوتم اهل فقو هبرة |ا

 || فقول اهن ذس ةرشع ىلع با كاذ مضیواهریغو بوبطا نماهیف لصع اع
 هک اهذخ و دا



 بجوب ناما عدق نم امه مال !یرجا اذکمو یراپتلل ةعب راو للوتلا اه ذح ابو
 هب رقلاجالفنم بلطب و ناطاسلا هل نيغاع یرایتلا یضربالن ًالاو یناطلسلاّرف دل |

 ۱ فالذ هل سیل # تاوخا كل ذ هل لهف دنس الب اداز امش

 هلیا همولعم ترخا یتسالرات كتلح ی رم ول هعطاقم ید دلوا ف رصتم هلا تارب دیز

 دی هروب زم هعطاقم هسلباعرز نمد ورع بودیا ملتو راجا هورع ل دهیهنسر
 دن رزوا ل دی ز ۴# تاوطا ۴ رولوا همزال هني رزوا كنسغنف ندورعو

 (ةوکرا نم ثلاثلا فهي زازب)رمعلا لع راعتسملا جارخو رحولا یلعرج أملا جارخو)

 داصلالبق یقاروا یتابوبح نالوا ع ورزم هد هیجارخ "یضارا رله یک اقر

 بویلوا نکم تعارز هنس لوا یب یضارا لوا بو دنا ل الها هیلکلا بو روا ولط
 رولوا #باول ا#یمرولوا طقاسیبارخ كتمنسلوا هسلاق لطعم لد ةیهنسرخآ

 قرطاک اهعفد نكعال هی وام“ هاب داصلا لبق ج راخلا كلهاذا هفیظولا جارخیفو )

 ىب ناف ثعارززانم هيف نکام رادقم هنسلانم قبیل اذا جارا طقسب قرغلاو دربلاو

 ( جارخاو رشعلاق ناحضاق) نكت إل لوالا ناكل عجتو جارلنا طقسیال
 صا تح ومر ورع نالوا فرصتم هیالرات هلنا واط ° دنعاربط یر اع كنيهاس دیر

 >4 لوا بويعا تعانق دیز یکررپ و هدیز ی شع كلوصح نالوا لا قد

 علوا هل وایدیارولب رب و هعطاقم هقار دقوش هد هنس نکنآ هاب د تولواراماامدقم

 نانو اوت شر ارداق هربج هورعویدرب وخد هار دقلوا دعامندرشع
 ةيجارخوا هب ممشعضرالاتناکءاوس ةدح او ضرا ین جارطاورمنعلا عمج اللص الا فو )

 ( جارطا لبق یناهرب طح )
 ۳ هلک عن تباصا ولط ٥ رلعا كالم نالوا 4 دن رزوا هبحارخ و هيرش ع "یضارا

 حارخ و رشع هنناعصا هارلغاب ل وا هد هرو زم تور هسالوا لصاح هناا ادصا هد دی

 زالوا *٭ باول < یرولوا مزال كمر و هنسل هنمان عود شر نالو' یرال دا و

 نوتا ی باجاال ما جارنا طة و له هيعون جارا ضرا ىف ةفآ عرزا باصا اذا لثس

 عرزا لثمو جارخال درلا هدشو قرطاو قرفلک ذیواعس ها ع روا ب تاصاا و

 مظلا ن رم دعبالا و لدعلا ىلا دیرقالاو مد کل[ وه اذهو اهوح و هطراو مرکآ مر

 e جار طلا و منعلا لصف ىف هيرخلا یواتق )
 طض ابلغت ورع یالرات نالوا « دنفرصت كدیز هلبا وباط ب ولوا ند هب شع * یضارا

 هد هروب رم تدم ه جک دام لاردا نیکا تولوا تباه دعا تودیا عرر قمع كلمو

 بح اص هسا توردا نیمضت ه ورغ یضرا ناصعت ناديا تر هل تعارز لو رغ دیر

 ن د دیز* بوطا# رولا ن دنسدفنق ندورعو دیز یلوص ر شعضرا

 بصاغلا ىلع رشملاف ةعارإزا اهصقش مناف اهعررف ةبرشع اضرا ب صاغ بصغولو
 هعارزا اهصقن ناو ةيزاعلا ىف اک هعفنم هل يسيل هال ضرالا بر ىلع ال ج ز الا ی
 دنع ضرالا بر لع ج راحلارشع و هنم اهجرخا هناك ضرالا ن اصن بصاعلا لع



(ev 
 E هوکز نم ) ج راجل ایف اھ دنع و یلاعت هللا هجر هقینح یا ۱

 (ةلحلا طارش اصو ۱

0 
 ا سا

 ل

 < رطفلا هقدص تاب #

 هدرخ اراددنحنا بویلوایس هلضف ندنس هیلصا حیاوح ك دیز نالوا نکممد هد هدلب رب ||

 لوا یدنه یسانا نالوا هحاتح هیانکس ه دنلابع بولوا كلام هلّممرب غلاب هب اصن تیک ||
 زالوا *باوطا*یرولوا همزال هیصطاو رطق هقدص هدیز هسلناناکسا هدلزنم ||

 هدیبعو هحالسو هسرفو هاناو هیانو هنکسمنعلضاف باصتیذ اسم رح ىلع بج ) 0
 باصتلا نوكب نا دبال هناف اهركذ هجئاوک دیلصالا هل ابع جیاوح ن اکاذ و هرخآیااا

 هب مهظلا یواتعلاین هب حرص اک هلابع جاوح و هجي اوح نع الضاف
 ( رطفلا هق دص ف قناررح )

 دحاو و همزال هبصطا و رطف هفدص هننرزوا دیز نالوا كلام هتوکز ب اصن ||
 رولوا ۴# تاوطا ۷# ییرولوا ۱
 ۱ لام يلع ج تاصنل یا هب و اھتیقوا یهردات امیا وکر ا ااا ادرج لع بكا ۱

 ببرقلا هقفنو ةيحصطالا بجم هبو ةرطفلا و شخلاو ةوكزا یا ٌهقدصلا
 (ااصنلع رطغلا هفدص ف یاتسهق )

 چک هدف هدسفنایف لصف موصلا ب 2 ول

 0 واتای وم دی ز هاو دنغالوق هدناضهرراهندیز |

 ) ءاضقلا بج ورايت هیاده ) هموصدسخال هلخدوا ءالا هنداقرطقاولو )

 دساف یموص لدیز هسرکو ص هنن رلقالوق هدقدلاط ب ورکه يارد هدناضمر راهن دن ز ١

 ۲ . زالوا # اویا # یمرولوا ۱

 (موصلاف هی رمهط) هموص دسفال هذا ءاملا لخدف ءالا ضاخولو )
 ا هسلبا لک ا هلیتط قلوادساف یوص بودنا ی عنصالب هدناضمر راهن عاص دیز |

 باوملا # یر ولوا همز ال ید تر افك هسخ و رولوا مزال یابصق کلا

 ح رولوا مزال ءاضق زکلاب

 ست ۳ ) رظالاب ه انشالا 4 ههش دوحول هلع ةرافک ال ه هرطش هنآ ۰ نیک قلا هعرد

 هلا الم یا هریکسلا لکت هلدا هجر فسو یا دنع رتعل اف و |J ® (موصلا :

 ۱ 1: د وعو اقافتادبض رشکلا ةداعا نف هداعالایا Sb هللا هچر دم
 دمحم افالخ لاعت هللا هجر فس وب يأ دنع دفنا لیلقلا ةداعا ىفو اق افتآ دسشال

 ا رشلا ر دص لاو هللا هجر فس یا دج .دسفت رشکلا دوع فو لات هلا هجا
 هنود امو مغل الم هيف یوتسپ و رط ۸ قلا هعرذ ناو داسفلا بحو اف

 ۱ ( ةراتکلاو ءاضقلا باف هیاده )

 هلغلوا مقاو لازناناب رقرمخنم بودیا هبعالم هلیس هحوز نکیآ عاص هدناضمر راهن دیز



 ترافک هسخوب مزال یاضق نکلا هدیز سلا لکا ادعبودیا نظردرطقم ل
 رولوا مزال اضق کلات ٭ باو لا # ییرولوا همزال ید

 اذتفوا هیهب وا ةي هأ ما ییطووا نمتحاوا ادع لک اف رطفا هنا نظف ایسان لكا اذا )
 نعي نربخالا الا نوضمی مهلک سا راک وا علب یض وا لّناخ سل وا لبق وا انظد وا

 ( موصلا دسند ايف مح) لسا رف اکو غلب یص ۱
 هدیز هسلبا اضق ینوک لوا هدعب نودیا فکناب انتسا نکنا عاص هدناضهر راهن دیز

 زالوا # اولا ٭ یمرولوا همزال تیارافک

 هوجولا هذه ین لزتا نان لزل و هديب ےګانوا لزبیرلو ةنیموا لیبل و ة4! عماج )
 (نانهضاقموصنم) ةرافکلا نود ءاضقلا هيلعاهلك

 ترشو لکا هدعب تولوا لخاد هحاص نیدعا تس هموص هدف رش ناضمر معقم دیزا

 زالوا # باوا ٭ یر ولوا همزال ترافک « دیز هسلبا
 یاعت هللا هجر هفنح یا دنع هلع ةرافکال لک اف موصال وانربع جا نمو ) 1

 ( ةرافکلاو ءاضقلا بحوبایف هراده ) ,
 حاصكننا راطقا هدموب لوا هلبا تفایضر ذع دیز ندیا ر دن نم وص كايعم موي

 زالوا ٭ باوا # یرولوا
 همالكى فو افیضمواافیضناکءاوس رطةملا ىضقب غ ةفايضلا رذعب ةحابا لعلا رطب و )

 (یناتسهق) طا اکر طفبال لفنلاربغنا یاورذعالب ر طفبال هناا ةراشا
 هسلناراطفا هلا تفابضر ذع هرکصندکدتنا عورش هموص هدموب لوا دیز هدیروصو

 رولوا مزال ی ترافک هسخوب ر ولوا مزال ياض یروب زم موی هنیرزوا دیز
 ۷ ۱ رولوا مزال ءاضق  تاولطا #

 رفکبال یا ریغال الکوا اضعب ناضمر رهش موص ءادا داسفاب موصلا ةرافکیا یهو )

 )ماج نەءلصفىىناتسهق) اهریغورذنلاو ةرافکلاو ماضقوهو ناضممرریغ موصداسقاب

 هک الامو ةرافکلا تحوناعف لصق ل ۱ . ٠

 هزات را راک وناقش هدیزآ دارا رم ورود ییآ عادط هال دیک 7
 رولوا # باوا # ییرولوا

 ( موصلاف قنار رحب ) قافتالاب هنا راتخناو محک "اوهو لبلاك ر دلا ی عاج جا )
 رولوازال هن هدیز هتسلبا رج برش ادمعتعو اعوط نکیا ماص هدناضمرراهت سم دیز
 رب زعتو ترش دخ و نرافکو اضق ا۴ باوجلا ٭ ةا
 باسالا فالتخال ةرافکلاو رپ رهثلاو دلتا نلف نزوا ناضمر ارج برش) "

 ( موصلا ف یرودقلا حرش یدهاز)
 مزال هن هدیز هسلبا رج برش ادمعته و اعوط نکیا متاص هدناضهرراهن انلع لم دیز

 ر ونلوا لتق # اولا # رولوا

 (هیزار) لالصتسالالیلد هعنص نال هلن مدانابعو ةرهش ناضمرف لک |نمو)

 را درح

ARTEL 
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 2 دخ رش ناضمز ده نالوا ی دام تطزوک صبح نوک یعنوا لا رھا

 REESE بودیا ر اطفا ود ي کم ضبح نکبا ۳

 ترافکو اض # باوطا #رولوا مزال هن هدنه هسامروک ۱
 ةرانکل اهیلع نارهطالا كاذاهموب فضح ماه طبح موبهنا ىلع ترطقفااذا ه لاو (

 ( موصلانم سماخلایف هیربهط )
 نوجا ترافک ینوک ییدرد كفش رش بجر دنه نالوا همزال م وص تراثک هنیرزوا
 بولوا لخاد قب رش ناضمر هرکصندقدلوا هعاص نوک تلا لا و ع ورش هموص

 دع ندفب رش ناضمر نوکت رد لوا هسلوا هغاص ځد نوکت رد هد رش ناضمر
 بونلوا دع تر افک هسخوب ر ولوا مزال یغانتسا یب هم وقمع ترافک هدنه بوللوا

 یهروب زد ترافک #باوط# رولوا مزال یماضقیتنوکت رد كفب رش ناضمر
 رولوا مزال فانبتسا

 قکس)ناضمر موصنال ااا ناک قاتم یرهش ماصولو )

 (موصلا نم ىاثلاف هيجل اولاو) عباتتلا عطيف هسفن نععق عقوف ناضمر نع

 نوک اقرب دنه ندیا عورش هموص نوجعا ترافک بولوا هبجاو موص ترافک هنیرزوا
 یتراقکه دنه بولوا عطقنم عباتن هسلبا راطفانوک ترد جوا هلکمروکض بح هدنرو رم
 هللا ضریح رذع هدقدلوا هرهاط دنه نکلز الوا # باو لا # ییرولوا همزال لاقتسا
 عورش الصتم رولوا مزال مامتا و ع ورش هیاضق لصتم یتموص كمانا یکیدلبا راطفا

 رولوا مزال لابقتسا هسزرَمیا
 امو رطفاو اهماصف ةر افکوا راهظ وا لتش نیعباتتم نیرهش ماص لحراا ناک ادا )
 كلذ نيب ايف ترطفاف ها رها تناك اذا ام نيبو اذه نيب قرف لاقتسالا هيلعف شر
 ضیخال ةداعلا ین نیرهش دعتال ءأرلا نا وهو قرفلاو لابقتسالا اهیلع ن کی 1 ضیا
 ضب رلا فالح عباتتلا عطقنإف ءادالا ىلع ردعت صيخاب حياتتلا عطعا 7 اهف

 اهنالیضماع لصنترهطاذا نكل ةداع اهیف ضرعال نی رهش نادج امن ال هضیرلاو
 کل ضعبلا تکرتاغناو لصولاوه لصالانال تلبقتسا لصن مناف لصولا ىلع تردق

 ( موصلا نم قاتلان هيل اولو ) ضیا ءارو اهيف ر ذعالو ضیا

 جاقر ترافکالب بودیا راطفا رذعالب ادمعتم نوک حاقرب اراهن هدش رش ناضمررب دیز

 نوح راطفا نوک اقرب هدکدتنادا ره تر افکد یز هرکصذدقدلوا لصاح یرلطفا
 Rae تنافک ترافک رب ندنعومحم هسخ وب رولوا همزال یغراقکر ر

 ر دیا تافک ندنعوجم ترافکرب
 ةدحاو ةرافک هیلع ناکر خا موي یفرطفا یحرفکی و موب ف ناضمرف رطقا اذا )
 ةدحاو ةرافک هشکلاعت هللا هجردج لاقو ةرافکر طف لكل هيلع نیناضمرق رطفاناو

 ( هی املا ةرافکر خا یف هلثمو عباسلا لصفلا لبق نا اق )

 مزال ترافکو اضق هدیز هسلبا عاج هدنه یس هحوز نکیا عاص ه دناضمر راهن دیز

 + یرولوا
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 رولوا ٭ باوا یر ولوا
 مجحاوا ءاو دوا اخو و اک اوانیلیسلا دح دحاینعموجوا ءادا ناضمرقعماجناو )

 (موصاا ین راصبالارب ونت ) رفکو ی ضق ادعلک اف هب ر طف هنا ٠ نطو

 موص داسفا هلعاجاب برش و لکا ادیعتمر ذعالب ےل وک نالوا مت اص هدناضمر راهن
 هد هسعت لوا م دقد ندب اور نوک لوا « هرکصددق دلوا همزال تراک هنن رزوا ب ودیا

 1 طواس ترافک ندروب رم هسانا روهجر ذعیکصض رم و بم حج" یراطفا

 رولوا # باول ا # ییرولوا

 اهیلع ةرافک ال مویلا تالذف تضرموا ار لا تضاحمت ناضمر راهن ىف هنأ محا عماجاذا)|

 تضاحم تب رش وا تلکا اذا تالذکو ةرافکلا هنع طعسلحرا ضرماذااذكواندنع

 ٠ (موصلانم ناهضاقو یناهر طبع) اهیلعترافک ال مویلا كلذ یف تص موا

 | و دنک هنغح هلوا لاله دی ز هدقدالط بلک دوق یدیز نالوا عاص هدناضمر راهن

 هلا یساود كنا و بولوا لصاح بلاغ نظ هلیرابخا كس بببط دوخ اب یداهتجا |
 نوا ءاود هی ودنکن کیا عاص هدناضمر راهن دیز هلغلوا كا لکا یتنیب كبلک نیالط

 زالوا»#باوطا >۴یرولوا همزال ترافک هدب ز هسانالک اتش تاک

 ءاودلا برشو ترطفاف ةيح هتخدل نع لاعت هللا هجر مساقلاوبا مالسالا مش لئس)
 ) موصلانم عباسلاف هیناخ ۳ ) هس االف هعفنت كلذنا هللقاذا لاق

 4 موصلا ر اطوا جا لصد ول

 راجكمرب و هیدذ بود: اراطقا هدناضمر راهن دیز نالوا رج اعندعوص بولوا ی ناف حش

 .روأوا # باوملا »< یمرولوا
 اه ریغال ةيدقلا هيلع یا یدش و رطقلا موصل | نعزجاعلا افلا 2 0

 ( موصلا نم ضراوعلا ف ج )
 نوح نوکر ب ره ٭ باوطا ٭ ر دکرک كلر و نامز هنو رد رادقم هن هدف هدیروصوت

 عاصر ند هب رادوخاب ندامرخ هسرلبد عاص صن ن دمزوا دوخاب ندیادغب هسرلرد

 رر و هدنر ا هسرابد ررب و هدناضمر ءادتبا نس هلج هسراندر دیا قدصت هیارفف

 نع چ! نابرادقلا < ههحنم ههبشت دارا و هبصوت ٥ هرطقلاک مول لک اھو مطد ور

 بر اعاص وا باب زوا رب نم عاص فصن مو لک موص

 ل وا ق ةیدقلا یطعا ءاش نا یلاعت هللا هجر ریکلا صفح یا یواتف قو (۱ اصل

 ( موصلا ف قئاررح )هرع هرخآ یف اهاطعا ءاشناو هر ناضمر .

 نالوارومأم ن ند هبلعتنطلسفرط هره طت یتقدنخو رعد یب هعلقرب ند هیعالسا روغت

 ندنرارحتدش هدنرلکدتاربه طت وربما اًعاص هدفی رش ناضمر راهن ییهعاقلوا نیل
 یرلقدلوارطَعم زار رول زم هلل وایرابلاغ نط یرلک الهدوخا یرتناضعن هنب رالععیمان

 ما هلکعا هل و هسخوپ یرولواحاب كعااضق هدعب بوروکی هروب نم تمدخ هدلاح

 رزالوا ما رولوا حابم # باوا # یزرولوا
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 ۱۳ دارو ضب راک وه موصل شرت نا ی ص یزلا محک او نتسلاقو )

 لم* او ةراخا مانالا ةرامعلایلا ناطلسلا لکوم اذکو فو ا نم ءاندروا 6 نضلا هبلغ

 رهش ی ودعلا لباقي هرا امن ۳ ناک اذا لقعلا ناصعت وا ا دا احا تثطا

 (ضراوعلا ینمحم ) ایعموا ناك ًارفاسم بر | لبقرطقب نا فعضلافاخ و ناضمر
 ډک یاکتعالا باک

 هدعصود یربع لرسم نانڵوا ءادا هضور فد هولص هلا تعاج بولوا یذومو ماما

 زالوا # ب اولا # یبرولوا راح فاکتعا هلاحر
 ماما هل دصسم ین الا نوکیال فاکتعالا یلاعت هللا هجر تفبنح یبا نع نسا یور )
 هبلعللاعت هللا لص هلو جیاشلا ضعب هعحو ةعاج اب ةسمطا هیف لصت مولعم نذژمو

 (یناکععالاق ريدلاح#) هماقاونآ داهلدهس الا فاکتعاال سو

 ۱ + جا باک #

 ردعزال# او ا# ردیمزال 2 >4 داعاز ی وب ی هرولوا قاس

 هداعالا همزلد و مالسالا * هفت نم كلذ توتال ال بالا عم > ادا ىصلا )

 ( طاق رافصلا ماکحا )
 ضرف چ هنن رزوا دنه ندنسلاها هدلب نالوا دعد رفس هف ۳ ند 2

 یسفندنه نواری هضد و ءادا هسالوا یک ن دنمراحو یوزر لدنهن ۳1 تولوا

 رولوا #تاوخا#یئرولوابحاو جوز هپ هس ؟ لقاع و غل ابر ۱
 مهد التخا بسح ىلع ء 7 طرشما توحولا طرش مرعاو ۱ حور 1 و ا ( ۱

 دعغن بوحو ین و انرک ذاع ىلع هیصولا بوحوق ا ءرهظإو قي رطلا نمای ||
 نا اهرلع ج ورلا.بوجو قو ةلحارا و دازابالا اهعم ےک نا یبا اذا هتلحارو ٤

 هل تهو و لاما کاله ول اذهل و هاسم تک ال توحولا طرشوه لاق ن 1 اه رحم دج مل

 اهماع حو ءادالا طرم ت لاق نم ± Ak ال قح لولا نم ءعانتمالا هناك لاا

 ) حاو رعلا ا حفاذکو اف یلیز) كاذمیج

 ۱ : 0 یرخ بویغیا فقوت هنسکهلغلوا هدراد رخآ دی ز یبوز دنه نالوا ضرفےح هیودنک ||
 را كميايح دی رف طاقسا تودنک هب همرکم هکم هلنا ورع ی د اماد نالوا

 رولوا < باول ا 6 ییرولوا 1

 الف دعم تناکرلو( جا قیاتسھق )ضا ارعلا قره طال هعحنال طز لال جوز انذا) |

 قالطلا لا تاک ن ۳ E مھ ر اردص) + ۱ ارکلاالو رفسلا الرضا هوعن ۱

 دیز هدقدلوا ر دیک هپ ۳ چ هضیرف طافسا هلیا دیز ج وز دنه |
 ۳ رک O سر و هر ی 9

 یت هدا ز ند ضح هومد تويعا تعانق دنه : ر دیا ق افنا هليا سطح هعفن یدنه

 مرد اق هربح هدیر ودر و ن دکلام ید اول نفس راس و شک اهد و ءارک و هلا قافنا |

 + یرولوا
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 - زالوا # باوا # یمرولوا

 ) هعد رشلاردص ةقفن ) ءارکلاالو رقسلاالرضحلا هم اهلف هعمتناکولو (

 هرکصندفوقو هتافرع مارحالا دعت بو دیک هج دیز نالوا ضرف ج هن رزوا ٥ فاوط

 هساوا توف دیز نیدنآ یتراز فاوط هدنرورع یآ قلا شد هدعب بودبا رت یرابز
 ضرف  ESS REزالوا # باول

 ) ا للطب اهنم دحاو تاف اذاف هرات زا فاوطو ةفرعب فوقولا و مارحالا هضرف و

 ناكر نایقاباا و ةولصلا ىف ةع رح اك طرش ل والا و لباقلا ماعلا ین ءاضقلا بجوو
 زاجےخارھشا لبق مرحا اذا ايف رهظت فالطا هرو نكر اضيا لوالایفاشلادنعو
 ما توفبإال هناالاعاجالا نکر ةراب لا فاوطیا وهو (ماق ررغ ررد) هدنعال اندنع

 یراقلا ییعل كسانلا حرش ) هزاوح رابتعا هتقو قحیف عسوم هنال هنوفب (

 ها اضق قراز فاوط بودیا ت دوع هرکصذدنروم هدادز هنس رب دیز  دنر وصوب

 رولوا # باوا  ینزولوا مات ی > لد ز

 ) مارحالا كلد دوعب نا ام هلعف هزنکا لرو هلقا قاطوا هلک هراب را فاوط درواو

 یراقلا لعل كسانم حرش ) لدبلا هنع ىزجالو هفوطی و )
 زالوا # باول ا٭ ییرولوا لالح كنا هللا تدب فاوط هدنه نالوا ضناح

 (ضیل بای هیاده) دسمان فاوطلانال تیلاب فوطنالو)
 مزال مد هدنه هسلبارخأت تراز فاوط هلفلوا ضتاح دنه هدروصوب

 ز الوا # باوطحا # یعولوا

 ن اکف فاوطلا نع ةعونم تاک اهنال را زا فاوطرخ أب ضئاحلا لع مدالو)

 ی فاوطق یوضر طع )ر ذعب رخ أتلا )

 فاوط لوا هسلوا سیا ع وجر هنله | بودیا اضناح یتړاب ز فاوط دنه هدنروص وب

 رح هلبلاسرا هندن ی هدام ه هر هاط هلا دیدج مارح >ا هل وا ادا اصان تولوا هن هردتعم

 رولوا # باو لا * یرولوا مز ال قوا ِ
 هسحو ر دلصفا ی هداعا یرابز فاوط بودیا دوع هلبا دیدج مارحا دنه هدنروصول

 ردلضفا هندتعب باوطا#یم هت دپ ثعب

 منا افتاد هیون ز هنذیلاعم نویهکب دعا اضناحیراز فاوط دنه هدروصو

 دوو ٭باو لا »< یرولوا
 ) فوطب و دیدج مارحاب داع ءاش ناف هلها للا عجروا اضُئاحوا ابنح ةرا زال فاطول و
 هق ظلغتلاو ناصقتلاعم هک هرا دّتعم عفو فا وطلانال لصفاوهو هندي تعب ءاش ناو

 هب شوی الفاو طلاولوالا فاو طلالصح دق لیلا نال دیدح مارحاب تاماك هدیسبنآ هلف

 هصخ ءاضعلا ةعفن نال لضفا وهو ةندبلا تعبب ناصقتلا رج نا هلو مار>الا الا
 هسفن صاع لضفا هرخیلادوعیامو ءارقفلا ىلا دوعي ةندبلاثعب ةعفنمو

 ( ةراب لا فاوطق یوضر طح ) ۱



 تر
 اف رعمارحالادمب تودنکه ش ریش ےخ دنه ندنسلاها.هدلب ی ند o اھا

 یل رشلورح مانا هلغلو ادم یضبح بویقپ !ینرابز فاوط هاکمزوکض يح هرکس هردصت دف ودو

 ما ی هل دنه هسنک هنس هدلب ن دعا فاوط بویلوا تاب بودید ۱
 زالوا # تاوطا # یرولوا ۱

 فاوط نوجا چ ملا بودیا تدوع هی همرکم هکم نوحا 2 و ||

 رولوا < باوجلا »۴ یرولوا همزال هنیرزوا دنه كعا تراز

 مالسلاو ةولصلا هيلع ىلا لوقل فاوطلاربغب تنا مارحالا دنع تض اح ولو ) |
 یوطبال ناربع جا ال |عقنام عفا فرسب تضاحنیح اهنع یلاعت هللایصر ةشداعل

 "اتو دجسملاف اهلوخد نيهجونموهو مارح اهفاوط نا دافاف یرهطدیح تببلاب
 تفاط نافررهطتیح فوطینا اهل لمالف فاوطلاق ةبجاو ةراهطلاناف بجاولا

 اهجخوذندب اله ناکد بنا ةداعالا اهمرلو یلاعت هللاباقعل ةع صاع تناك ||
 ( تااتطا لیف ارو )

 + اف تابان لا یف لصف #*
 × باوجا *رولوا مزال هن هدیز هسلبا رس یتشاب نکیآ مرح لاب دیز ندیکه فب رش چ

 عاص فصن ندیادغب هسیدلیا رتسلقا رولوا مزال مد هسیدلبا رس نوکر الماک
 ردا قدصت هن ارفف

 موب نه لقالا نو مد هیلعف لیلا اموب هربغ وا طبخ ههجو وا هسأر عج یطغولو ) |
 عاص فص قدصل و (سآرا ةيطفتیفرییکلا كسانم) لکناک اهم عب را و هفدص ۱

 (تانانطا بای ررغ) مو نملقانسلوا هسآز تسوا وضع نم ل ۱۵ بیطنا ر نم

 | رتسیتشابهیا طیخحربغاد طبخ بو هعکرپ دوخاب امامت نوکرب رذع رغب دیز نالوا مرح
 رولوا فتو یگرولوا مزال مد-نیع هدیز هسلبا 0

 ندیادغب هنیکسم یلادوخ خا مد هدیز هسلوارذعب یزنس هرزوا زرح هحولدب ز هدنروصو ||

 || ندوص نوک جواب جیم توت ندیریغ كميقدأب كيادغب خاص تصن ندقبقدا |
 رولوا # باوما # یجرولوا مزال یرب ١
 هجو ىلع كل نم اتش لعق اذا راقظالا ق قیلناو یبطتلاو ةیطفتلاو سللا :ارحین ) |]
 نیب رخ وهف رذعب ناکنا و هربغ هنعزوعال انیع مدلا هیلعفرذع رتقب ناک نان لانکتا |

 نیک ذتس مطب نا هیلعف ماعطازاتخا ناف ارشوم ناکولو مایصلا و ماعطالاو مدلا |

 هبلعف ماصلا راتحا ناو ریعٌشوا نکنه اعاصوا هغو دوا رب نه عاص یّصس نیکسم لک /

 مدل هیفام رشا ناو («نسللا حیف کلا و 7 اقرەتمولوز زوو مان دلت موص ||

 لخال حالسل!سلوا ضرزالوا ذرلا نم كالهلا فوح ساوا دنطعت لا رطضا یه

 داراو كس وا هقدص وا مایص نم ةیدقف هب اک قیامت هللا صن ام هيلع ناک هلتاقلا |

 عاص فصخث )یکم لک 6 کام 2 هتس ماو مانا 9 اب ااو ا

 ( بلا ساب بجیایف نانجضاق )
 هک وب



 || هسلشعب و كح لوا بودبا چ ماما یعرش هجو رم ںودیک چ دیزاآ

ai. 3 ۱م هلالد معالادوحول و اشنا هر رک ناو هبرومنع تراولا ۷۱  

f40 
 ردناش * تاوطا ۳ دارج هدقدنلوار ۳ قلطممد هدیروص وب ۱

 ) لوالا نیعضوم ان الا عضوم لک ف یزیجتیهو ةاشلادارلاف م دلالط حوا معا
 هراب نایاوط یاط | دا یناثلا و هندی هيلع یت ل اش دق رعل فوقولا لوا حاحا + اذا ۱

  A(یراقلایل ءار کاك سام) يانا ھل تلال هندناضیا هبق نق

 ٩ ربغلا نع ما تان

 : ٭ اولا ٭ یرولوا رک: یباوٹ كح لوا
 زوجا (رشلان ك ی تاتار عج هرب هع تاو ل اعنا ناسناللو) ۱

 (ریغلا ن نع جا قئاررح )

 || ندا تیصو وید هنلوا جاجا نوعا یدنکو بويعا ج دیز نالوا ضرف مج هنیدزوا
 || ضرف ند بيز هسلیا مح نوا دیز هلیلام یدنکو رع ن د هرو هرکصندقدلوا توف

 رولوا ٭باوا ٭ یرولوا طقاسےح
 lii) ساک ا ربغلا ت > زوگالو)

 || رداق هکعک هح هسقنب هلغلوا یزج نایلوا ۳ باق ك دیز نالواضرف مح هنب رزوا
 | ن دنفرط دیز بوراو ید ورع بودنا بئات نوا ESE بويل وا

 رولوا ۴# باو ۱۴ یرولوا مچ هک هبسلیا ےک

 ۱ علم هنر 1 زا DESR YE ارجاع س الا ناک اذاو))

 ۱ (رفغلانعح تب
 || هرکصتدکد تا | تضووید El نواب هاداشورغ نوا ن دلام هرکصندعوف دیز

 !اروب ز نمغلرم هسامداتیافک هحاجحا ن دننطو ٤ وب RN توف ارصم

 رولوا »با اولا رولو اراجقعلوا اجا ن دناکم ناو نکگج اجا هلا

 || عاجالاب ناکلاكلذنم هنع مي اناکم نیب ن نا هلزبم یتوهو هنع می ناب یصوا لحر)

 ۰ 2 جاجحالانکع نوح نم هنع مي ی 4Y ناک ناو ۳۳ هنطونم دیع £ نیب ل ناو

 0 )ا 2۳0 لإ لصفلاق هص الخ )

 || هلخلوا رحاع نرد هفتن بولوا ناوتان رب نی دیا ج دیر نالوا ضرد حج دنن رزوا

 | ج نوچ ا دیز هرزوا یعرش هجو یخدورع لاسرا ناوییا مح ندودنک یورع دیز
 | رسه لد هننوم یتاناوتانو رگ هرزواررحم هجو كل دیز هسلوا توف دیز هرکصن دکدتنا

 ۱ رولوا 6 باوج ۱ یجرولوا طقاس م ضرف ند دبزقهلوا
 || لامودب از هسفنب ملا نع ارجاع ناک اذا الا هما تو لحرا ما اذاو)

 | یبرب !رحاع یا اذه تام نا ىلا ضرما مادو هنع جا اذ ضب رلاک تولا

 ۱ سینا زاج یم لاو ةنام لاک هلاوز یزبال ناک ناف ك د وکو سخاو ضر اک هلامز



fF 
  ۱فصاللا ی اذكواص تيما نع ااف نبات ار هری (

 درصع ه ز دک دنیا تیصو وید هنلوا مخ نوا ےن ها هار دقوش ند ام دنه

 نوما دنه ی هقار دقلوا ند هکر ت یبضو كل دنه هل لوا دع اسم ثلث بولوا توف
 هدقب رط ءاتنا دز هلکمرب و نذادجاعجایرخآنوحا دنه ه دکدرب و دنز وید هم

 نوسلبا عح نوجا دنه ور هلا رادقم نالققاب ندروبزم غلبم هلغلوا هتسخ ه بالحرب

 ند روپ زم لح بولا ی قاب علم ورع هسلوا توف ارصم « دعب بو دنا تیص و وید
 رولوا ٭*ںاولا٭ یم رولوا راج كیا ےح نوا دنه

 هرغىلا لامل ا مذدبنا ل سإل قي رطلاف ضرماذا تبملا نع جاجلا) ٠ الا تیلا نع يع |]
 ضرع لوا ضرم هریغ ىلا مقدب نا هل ن تاک ا عنصا عفدلاتفو هلليقاذا

 مرحلا تاروظح لیبق نا ضاق) (

 بودا تیصو وید لب يح نوتا مب ورع هل.اسورغ زویشب ندلام هرکصندمتوف دیزآ

 نوحا كا مح نوجا دیز م ورغول ناد هکر هثرو هرکس هر)صندقدلوا توف ارصم

 دیز هسلاق ۳ شورغ زویکیا بودیا ی هلبا شورغ زوبجوا خد ورع بور و هورع
 مزال كعيا در هب هیرو یب هلضف لوا ورع هلفمالوا شعیا تیضو هورع ییهلضف

 رولوا# باوا ٭ ییرولوا ٠ٍ
 لضصتلا بہن نا كتلکو لاق اذا الا هحاصىلا ه در بع لب دازام اا روم لعالف)

 روعأمل انا نصااف حل اة يصو كلل قع قابلاو لاق توم لع ناك ن اف ك سفن هضبقتو كسفن نم
 اتیموا ناک ابح هنعج وع ا كلم ىلع هيف فرصت لب ةقفنلانم هذخاال اكلام نوکیال
 ارمسپ وااربشک ل ضْل ناکءاوس م E الا لضفلا لالونیعم رغوا ناكا نيعم

 (رغلا نع لا ف قنار رح (

 هد !هشار دقوش ن دلام هورع نایلوا ینراو دیز نایعیا محبولواضرف چ هنندزوا
 دی کر تور« رکصن دقدلوا توف ارصم بودبا تیصو وید هلبا ع ۳ نوجا من

 قاقنا هنسفن نددشا لوا 1 د هردمرطم کم بودیک هج نوا دز ب 1 هقار دعلوا

 تدوع ورع هلغملوا هقرس مصقتالو دعت الب هد هکم غلبم نالق قا ه دن دی ه دعد تودیآ

 ورع الاح هسانا ق افنا هجا ر دقوش فو رعمر دق ن دنلام هنسفن ی دنک ه دکدتنا

 تلث ل دیز هلفلوادعاسم ثلث یەم ار دقلوا یکدتناقافنا هتسقن ن دنلام ه دنندوع

 رولوا# باوط ا*یرولوا رداق هفلا بودبا تعج ا رع ن دنلام
 هفت لامنعرومألا قفناف هقفنلالام قبیرلو اهنم برش وا ةكمب هقفنلا ام عاضولو)
 ناب ہرا دقف ےلاب ههاام هال اضقریغب كلذ لعف ناو تیلا لام مجرب نا هل ناک

 (تلا نع جت اف ناعضاق ) ما واق هنع قفس

 نطوخد هینا بوراوهیار >اهدلب دیز نالوایطو" هد هدلب لوا پولوا ندنسلاها هدلب رب

 ]| تص و نوعا جاجا ہلکماعیا ےح بولوا ضرف ےح هنیرزوا نکبآ نک اس ہدنا ہنس یتلاوذاختا
 | ن دنسقنق كنتر وبز I a هسلوا توف ام تو هات داب تودیا

 ٭ احا



KEY 
 ندنسهداب نالوا برقا هیهمرکمهکم *# ب اول ا۴ ردکرک ی علوا احا

 نانیضاق) ذکم ىلا امهبرقا نم هنع مج نیعضوم یف نانطو هلاک ناف)
  ۳تا ن > میل )

 نایعیاےت 7 - تولوا ضر > ھت رزوآ  aاحنا ردق وش ن ن دلام ه دز نابلو"

  9تہصو ولد هلا 3 نوڪ ا  AEهل وا | لات نت ۵ رکصتدقدلوا توف هرصم

 ج نوا دنه بولا ن دنلام نالوا ه دندیورع یراتح یصو ك دنه یروب نم غلبم دیز

 یروب نم غلبم بوید مرربدتیا یحیی هسیک رخآ لبا روب نم غلبع نی ورع ه دکدتسا كیا
 1 زالوا باوطا#یمرولوا رداق هکمامرپ و هدیز

 لاقور) نیعل ما یصوا ول اذکورخآ ىلا اهف رص یص وللف نیعل ةرافکب یصوا ولو )
 یصول ا هنیع نرخ ل اهو اف نمو لاو یضاقلل سیا ها یکلا فرشلاو دیهشلار دصاا
 مهربغو ةاضقلا عبطو نامززا داسغلزاوطا م دعب الا یفیالو لاو ج دا اوهویدها الاف

 . (بضولا دیفتق ءاصوالا تدار) اهش

 خون وی نواب نو من هلب اقبل ر دق اوش نا ذلام ثلث دی زن دنیلاها هورذآ
 ن د هکر یسبصو ك دیز هلغلوا دع اسم ثلث ب ول وا توف ارصم دی ز هر کا

 كورع ه دعل تور و هورع ناب یا ےج نوقت هد هروب زم * ه دلب ها و

 هلغاوا یلواو لصفا جاوا نەدا 3 نوعسه بولا اماع هد هبردا ند ورع یروب زم

 کمی 7 ن وھنا تیم بوربو رگ شم یا ےح نوضس# ام دق

 ر ولوا # باوحلا * ی دولو رد اق

 | هل .ناکر هتم ل الا درتسب نا دارا تبلانع اهب حا لحر یا ےھاردلا عن مفد اذا یصولا)

 || هنملام درسا نارطن REN : یا عو لا هعفن رومأملا تلطو درسا داف مرح 1ام كلذ

 روما هلهطوا دنا فعضأ لالا د رسا ناو هصاخ هلام ىف ةعفلاف هنم ترهط نایک

 "اأ یصولا لام ىف قفل اف ةه الو ةنايخال د رسا ناو تنلا ل ام ىق هقغنل اف كس اخ ا

 ( ىواتفلا ةدع ىف اذکو كسانملا تاک نم ١١ یف ەبناخر اتات )

 || نونسناوا ج e هلبا سورع زویجوا ندلام ثلث هرکصن دوف ه دنتوم ضم دیز
 ا ورع یراتح یصو هل هلي هرکصندقدلوا توف ارصم نودا تسصو ولدا

 زویجوا نکبا دعاسم ثلث بورپ و شوزرخ ژویکیاه کی نی کی دک دنا نیبعت ا یرکب

 زالوا #باو لا۴ یرولوا رداق هکمآمریو امامت هرکب یشورغ
 ۱ اف بنا اردقنیع ناف الوا ار دق نیعدنااماف تام دز ری نا یهوادد ناک ناو)

 ر (رشلانعج این تار رع) ثلثا نميرضتاک ن ادع صفن نون

 هاتفا دقوش ندلام تلث ه دننوم ضر دیز ناعيا مچ > نولوا ضرد ج هنیرزوا

 22 RRA ,ع ه دقدلوا فقاو هنکن دعا

 هرکصن ز دق دلوا توق ! .صم تودنآتیصن سوق ما تبصو و هدد نوسالوامح

 ملتو عفد هرکب وید هلبا عح نوعا دیز بولا ىپ هقبا ر دقلوا ن دنل ام كل دبزورع

SN 



A 
 : لوا دعاتم تلت هسلوا عااضز نر ص ەتو یدعد هلو لر ي ركب روب زم ا ۳ ۵ دعا تودنآ ز

 رولوا * باوا *یمرولوارداقهجاعحا نوحادی زبولا هجم اردقلوارارکت ند دی ز کرت

 لاملا تالهف لالا یصولا ذخاو يب دبصولاف ةثرولا عم ىص ولا ىا مه ات از
 سولا نع يک :نم دیوا هدی  RESلن اهناذل دارت ال ةمسعلا نال

| 

 یسعلا لف كله ادا اکراصف هود ربتعد م 2 دیدن وهو اه دوصقأ

 (ءاصبالا نم ینثلاقررد )
 یراو « دق دلوا هتسج دیز نیتیا ےح ب وا ض رف ےج هن رزوا ن دنسلاها ه دل د رب

 دنلوا ےح ن نوعا مب بولیرب و هورع شورع زویحوا ن دل اهثاث نوجا ورع ن ایل وا

 ج هلب|سورع ز ويجوا نجا ند هدلب لوا الاح هسلو| توف ارصم ب ودنا تیصو وید
 كعا ےہ ج نوجا ا ورع زویحوا هلفم الوا نکع قلوا هلبا ناصت تونلوا

 3۳ یرخآ د وخان لآ صق ان شورع ر دقوش هورع رکب یسصو ك دیز ه دکدتسا

 زالوا»: باوا # یمرولوا ر د اق هکعد مر دیا
 الا و ه دلب نم ےک ه دل : نم جک < ناب كلذ غلب ناو یر ناب یصوا ولو )

 ةا هنع یک ن ناب یصوا ولر داونلافو لالا نمر دقلااذهب لا بک هالغلبی ثبح نم ےک

 هناغ اف ىع “أا ةربعال هنال غلبب ثیح نم ثلثلا ا 2 اس نم لقا نلت و ےھرد

 فلتحال هب یصوملا نال زاح ةنامنملقاب الخر هنحیصولا مت >اول تح هنع ناصٌقنلازوع

 (ربغلا نع ےحا یف یوضر طیح) لام ثلثپ هنع یک ناب یصوا هناکراصف
 و د دام نم دز نیما 3 تولوا ضرف چ هنن رزوا ن دنسلاها ه دل ر

 ه رکیصن دک دتیا بصن یصو یو رګ هنندیفتتو تبصو ولد هل وا ج نوا م د هل ۱

 ۵ هوم 2 دلب ی هقنا بدلا ند ةکرتورع هلغلوا دعانم ثلث تولوا توف ارسصم
 رونه رک ٥ رکصندکد زب و هرزوا كلی ج > نوحا دز هر نوا شا ج نوصسفت

 8 ۳ علبم EG ار ورع ن دیم هتسن ندرو رم علب
 ۵ هرکصندک درب ورک ًابیروپ زم مخلبم درج رکبهدکد تسا كمردتنا يح نوګا تیم بوري و هرس

 زالوا#ت اول ا#یرولوا رداق هکمامرپ و وید كسرمالوا ر داق هفلا ندنب
 ن دم هترو هلبا سو رغ زویحوا ن دل ام ثلث دی ز نیا مع چ تولوا ضرف ج هن رزوا

 یجد تلث تولوا توف ارصم هدعد تو دنا تبصو ولد 7 3 نوحا ےن مب ورع

 نوحادیز هلیا روب زم خلم هیهرو ردسالوا رمحشیبصو یسهیرو راس نکل بولوا دعاس
 راردنالاخدا ها ریست ۶ یز طلا دا ارم هسخ و نه دو مزال حاجحا یرخآ

ORا ناک دزب لو ھند ےک  afیصولا ن اک ناف هسفس  

 زاجرابكم هو ةثرولا تزاجا ناف تيم ا نع مت تیلا ثراو ىلا لاما عفدوا تیلا ثراو
 (تبلانع يا قناع اق )لالا عرب ةلزع هذه 94 زوجالاوربم !ناو

 ۲۳ ا توپ نرمی بقا > بولوا ضرف ےح هن رزوا

EEهد  E3 دک دتا بصن یمو ورکو نیو ويد هل  

 هک ارصم



> 
 رح | تویمریدتنا ج نوجا دیز بو دیآ رو ره هنس لوا ورع هدفدلوا توف ارصم

 8 ضرد ند دیز هسلبا > نوح دیز بور و هرکب یروپزم غلبم هد هنس
 رولوا # تاوخا# یرولوا طقاس ۱

 (ذيةنتلا نءاصوإلا ىدا ) هرس ین دنع نا صاف هیعمهنس قت اب وار

 وډ هنلوا جاجا نوعا مب هلباهخا ر دق وش ن دلام دز ن دنسلاها لوپناتسا

 نډهک رت یسبصو كل دیز هلغلوا دعاسم ثلث بولوا توف ارصم هرکصندکد دنیا تیصو
 هد هرونم"دنیدم دوخا هوم رو هدعن بوراوهیدمرکم هکم ندلویناتسا یب ها ردقلوا

 چ نوچ ا دیز هرزوا رش هجو بوراو ید ورع بودبا عفد هورع قحالق رو اج
 یرولوا E یکیدتبانوجمآ دیز هسل اقر واح هد هنیده ا هد هکم کا

 ردج اه یب هسیک كج هدیاتدوع بودیا ج نالوا لضفا نکلرولوا#با اوت #۴
 دوعلا نود جلا ءادا ضرفلا نالزاج هك میقیو جا ی دونم تیل ا نع اوعجاولو )

 )2 ایدی اولو) 9 اهقفنلابآ اونالمج رب و بهذي نم اونا ل اضفالاو

 نوجا مب هلبا سورع زویچوا ن دام ثلث دیز نیدعا مح بولوا ضرف ےج هنیرزوا
 و رام سو اد تکان کک 2

 دیزو صبق یرو زم غلبم ید رکب بوری و هرکب شورغ زویحوا نوجا ج اجا ن دام

 *ورعیروب زم غلبم نالوا هدندب هسام« دیکب ولوأ هتسخ هد رط نکردیک هج نوجا
 زالوا باوط#*یمرولوا رداق هج ادا نوا دب زبورب و هیهسیگر 1

 ه د قیرط ید رشب بور و هرشب رمشنذا لورع یروبزم غلبم رکب : ۰ دیروصوپ

 بولوا عقاو نوا دیز جح لوا هسلیا يح نوجا دیز بودیا فرص هنسهقفن
 زالوا 3 باوطا#یرولوآطقاس ند دیز يح ضرف

 هرکب یرادقم ی قورصم هنسهعقن هارکب دوخأب هر کی اما یروب زم علم ورع ه دنروصول

 رولوا اب اوطا# 4 رداقهنیعصلء هرشلیرادعم یکیدسا ی هتسهعقن لرد و

 اذکو ها نذاب الا ےل کرا هعع] عفدیال قی رطلاف ضرخ ک ہرغ رما)

 لجر یا ےھاردااعفدق 5 قبر طلا ق ضرفتیلا نع مارد لجرلا عند یصو (فح)
 | ن انم اض ییاثلاو 9 هیت نععمالتیلانع ج > یصولا نداالب

 جت لا باک نم نثلثو عن را, ف نیلوصفلا عماج)

 + ح اکنلا باک ٭
 رولوا # باول ا * یرولوا راج كعا حوزت یدنه نالوا لماح ن دنسانز ربع دیز

 ر دلکد زاج كع ئطوهج دیا لج عضونکل
 طل نکلو ۳ ] لحاو یلاعتهلوف تع لوخ :زنمیبح حاکن خو اطال + اروام کیل لحا و دلل ان اک حهو)

 اماوینازلاریغ مک ان تاک اذه ینازلا مارتحال ال هربغ عرز هءام قسیالثل اهعضو لبق
 اهنطوهللح و لكلادنع هقفنلانآ سو لکلادنع مچ حاکتلاف كلذ ناک ادا

 (جحاکنلا باک رر د) هیاهنلاق اذک لکلادنع



 كا طو جوزت نیدیا لج عضو یدنه دیز هرکصندکدتبا لابحاو انز هدنه دیز

 رولوا *باو لا # یرولواراج
 (جاکلا باک ینرر دلانم افن آیعاک ) ةباهنلا ین اذکل کلادنع اهتطو هل ور

 كردن نوتلاكب هک ان EAN ه دق دلوار دیا ځو زت ه دیز ییسفن دنه

 دوهش ځد دیز ب وید م دتا ځو زت هکاس یمسفن كسیا ر دیا ج وزت هرزوا قلوا
 هرزوا قالوا یر دن هار دقلوا ه دنه هسر دیا یرست هنب ر زوا ل دنه ه دنر طع

 ر ]وا ۴او ا ٭ ییرولوا مک روب رم دعع يد میلی حوز

 جاکللا زاح حاکتلا هتاحاق اذه *ل دبع قطعت نالع كحوزتا دا محال لحرلال هاو 0

 لطبتال حاکلانالف حاکللازاوحاماو دساف طرش اذه نال دبعلانم هل "یشالولنلارهع

 (حاکذلانم ثلاثلاق هربخذ ) ه دسافلا طورشاب

 هلبسهیعسن رهم ها ر دقوش هدنزرضح دوهش هلبلک وت ل دنه یک دنه یزق دیز

 هسلبایوزت هلیطرش كاتم دخ هنسر دقوش ه دیز ورع « دقدلوار ديا ځو زت هورع
 رولوا # باو لا # ییرولوا کک ر وب زم دقع

 ردعلوادرح دز هدک دنا E یدنکب ولآن دی ز یدنهورع ه دنروصوا

 زالوا # باوجا * یرولوا ر د اق هکعد مرب و هک دا تم دخ
 قتعلاولخاو قالطلاوحاکللاو هقدصلاو ةبهلاو ضرلا دسافلا طرشلاب لطالامو) |ا

 ( فرصلا لق ت اقرفتلایراصبال ارب ونت )
 مد بوروک صریح حوا ه دنروره نوک شع ن دقیلطت تق و دنه یس هقلطم ل د زا

 نوک زوتوا ن دج وزت تفو هرکصندکدتبا جم و زت هورعییسفنوید یدلوا هیضقنم مت دع
 حد روب رم دقع هسلبا اقلا تیم نینجرب هقلخا نیبنسم « دنروره

 زالوا # باو لا # یرولوا
 ةعب رال تئاج ناف هقلخ ناسا دق طقسب تم اش ها ها ج و زت لحر هيطاولولاقو) |

 اموب الا رهشا عب رال هب تاج ناو ىن اثلا ج ول! نم بسنلا تی و حاکلا زاج رها |
 نال لوالا جوا نم ىناثلا هج ولا فو یناثلا حول دلولا لوالا هجولاین هنال حاکنلا جم |

 هقلع نيب راو هفطن ام وي نيعب را نوکیل اموب نیرشع و دام ىف الا نيسي ال هقلخ ||
 (بسنلا توت قار رحم ) هفصم نیعب راو ۱

 ه دکدتبادا ره حو زت رب ندنررق كرکب نالوایزق کیاهربغص هورع ی یغوا ربغص دیز
 كلغوا یع زق « دیز ه دنر طح دوهش بويعا رک ذ یعساو نیبعت ین رپ ندنرازق رکب ||

 دقعنم حاکن هسید م دلبا لوبق نوجا ورع جد دیز بوید م دريو هلحاکت هورع |
 زالوا # تاوخا < یرولوا

 هلا نالامسب لو یال تلبق نالا با لاقو نالف نانم ةنالف ینب تجوز بالا لاق) |

 مصال ناتنب هل و نب تجوز لاقول اذکو زاج ادحاو ولو محال نانبا
 (حاکنلالوای هب زار)



 هس دنا ناتخ هپ ودنک دقءلادعب هلفلوا سنس دیز هرکصن دکدتبا ج وزت یدنه دز ||

 ن دنس هلماعم حاوزا ia عج دفع هلفلوا زمسلنس هد دقع درج دنه

 ہ دج یلعوا ےس ا زد هرغص ه درارضح لرلهسع ک جاترپ هدسلحو دز

 ر و تویلوا زیا هدساح لوا ل ۰ نکل ب وید مقوا

 یزق دیز كمع بوراو هدم هدعضوم رخآ یربغ كسلح لوا ورع ه دعب بويا لوىق ۱

 سلجا داحتاو لوبقلاو ب اجالا هطئارش نهو لوبقلاو باجیالاب ح اكا دقعنيو ) |

 ۲ ا ءان هر ول رم لو ره نیدعا دوع دیک هرزوا وسم هحو در هسلنا قاتعا یدنه دز

 | ءامر و رهلا توجونم حاکنلا لع بیترام هلع بنژدنال یا هتم | حاکت لو محاالو)

 نا ی وش زوگالو ) حاکلاق قاتسهق) اهربعو قالطاا ع وقوو قاتعالادعد حاکللا و

 قاتعالادعب حاکنلاءاق و یلولا ةمذ ىر ألا تونم حاکنلا ماکحایق هب دی رپ هتماح ورب ۱
 ليبس ىلع امارح اهنطو نع اهزتم اهجوزتاذا اما كلذ ریغو اهلع قالطلاع وقوو |

 نذا نکل بودیا چ هود د « دنا ضح دوهش یش هفلاب دنه ف اغا

 یصاف نذا ریاسو روب زیم دعع هلهم اعلوب یضصاق ندا ورع یسضاق ۵ يلد لوا ه دیروص ول

 لاا لواوراتعا هنب روک ذم لوف رو رم ازا ندنسهعوج هدد |

 ٭ باوطا *رولوا م ز ال هن اع رش هی یصاق نالوا فزاج هرزوا ر رح هجو ه دنروصوب ||

> 

 زالوا ٭ ب اولا »< یرولوا هردأق هاا

 نوجادج الوضقا هلاکو هسک

 هرکصندکدرب و هدرم هج اردقوش هورعتولوا رورسم ده٥ دکدیدیدر وهک اس یدک

 هلوف ندد نکل بوبدمدرپ وک اس یب هشیاعءزق هرغص دیز ه دک دلکهننأ ٤ كادب ز دم

 با هبتررحوب هسلوا توفدپ دعا حاکن دقعرار زنان A وه

 زالوا#باوطا#یمرولوا شوا یس هحوکنم لد هشیاع بولوا دتعنم حاکت

 ( حاکللا لوا ینرافغلا مح» ) دقعن ل ساعا فلتخاولو نیرضاح ناصتعسا ناک اذا
 ه دعلا ءاضبنا دعب ی دنه یس انا كن هشد اع یسهحوز ل دی ز دم « دیروص وب

 رولوا # باولا * یرولوا راج كا جوزت
 ی ناغ تن کل | حاکنلا یا فرصناف هحوراب اندرقو بوت ناو ی مرحو)

 (تام ارعا قم )همام موقيامو "یطولالب دعع)ا دزعک اهما مرحالف ادسأف

 زالوا # باوخا# یرولوا ردات هنس هلماعم اونا هلیا دنه

 (حاکنلالواق تارعصم) نسحوهف لاعحالا

 ن دطبح بواد زالوا تباتیسنیچد ل دلو نالوا لصاحو ر دلکد راح راش اک نایعلوت
 اه دل وب بسا تشالو حاکللا زوال هسها خب وا یضاعلاندا رع مت نمو هرزوا لعن

 زاماوا٭ : تاوطا ><یمرونلوا



> 
 < تامرعلا باب #

 زالو ا# باول ا یمرولواراج كع ا حوزتینب ذیز نالواهربدم هن رزوآ كرمرح دنهیسدح هزدیز |

 هبناکلاو دلدلا ماو ةريدملاو ةمالا لعشف ES ةمالاییع هرح حاکن حو (

 (تامرحلاف راغفلا ح*)
 یلیذ یزق نالوا ندرکب یبوژ قتعلادعب ا دنه یسهبوطوم "هرراح كورگ یباا لی

 ۱ رولوا کن اوطا * یرولواز اج كجا حوژ

 تمرح روحت أما "یطوولیح انزابو ةهبشلا نع *یطولاب ةرهاصملا ةمرح تنیو)
 اهعورفواهلوصا مرح الو هعوفو "یطاولالوصا ىلع دثوطومامرحن و اهش واهما هيلع ||

 (حاکللالوایف یسخرمسلا طیحم) هاو یطاولانیایلع
 قیلطن یدنه ةولخاو لوخ دلا لىق هرکصندکد تبا جوزت هلبا مگ حاکن ی دنه دیز

 زالوا# اولا ٭یمرولوا راج كع حوزتیدنه ورعیلغوا لدیز هسلبا
 نعوا ناک ال الح * یطولاب و زام لا دقعلاب تدن هب رهصلاف هب رهصلاب تامر لا اماو)
 نیالاهحوکنموالعناو مالالفنم دجلاو بالا ی دقعلاب تامرحاام انزوا ةه

 لخدیلوا ةارلاب لخدیدهبلاو ی رقلاو هأرلاو لفس ناو تنللانیاو نیالاناو

 ( تامرحلا ف نانعضاو )

 كح ه دعت تودنآحوزت ییز یر هرعص نالوا هدنشاب ش سا ترد لدنه یسهیرم دن ز

 رولو # باوخ ا۴ یبرولوا راج یا جوزتیدنه دی ز هلغمالوا می روب زم
 9 (مخلانم تاکناا لوا هثلئسم ترح)

 همزال ت دع « دنه هسلباقیلطت ی دنه هولطاو لوخدلا لبق بودیا حوت یدنه دیر

 زالوا # باوا # یبرولوا
 دس افلا دقعلا در مرحتالف ردابتلا وه اك حيخكلا دقعلا سفنب هتجوژ ما مرخ و )

 را یناتسهق) اهربغو باوا فا
 یسادنرف رف ا دنه ه دنر و ص ن وکر هرکصت نک دشا قیلطت یدنه دیر ه دنروضوب

 رولوا ۴ باول ا۴ ییرولو ارداق هنس هلماعمحاوزا هلا نب ز بودا جوز یب ز

 هماقم موقن اموا * طولاب لب دقعلا د رعک اهما مرح الف ادساف اهجوزت ناو)
 (تاعرحلا ین راففلعم)

 كعا عج لبا دنه بودیا جوز هنیرزوا ل دنه یسز یا کوا ل دنه یسهحوز دیز

 ولو ا اوا ٭ ییواوا ز راج
 دعبرالادکالا دنعامهش ما زوجم چای اتا هود و هار ھا نیب عج ازا )

 اہ جو زینا لزج نا ناک ناب ارک ذ حوزلا تذب و ور یر هرال رعهلایناک هللا مهجر
 لجر تس اها حوا لس جوز نا هلزاط ار E هار 1| تضرفولو ها هد وطوم اال

 هاب حول هيلع مرط ارکذ تضرفول ة ارلاناف اهنا ةأرحاو ةأر ۱۱ كاذکو حا
 (تاه یر اف ح) اهنعینجا هال راب حورلا هازاج ارک ذ بالا ٥ ماتشرفواوم

 هچ دی زر



ea 2 

 هلی دنهبودیا ورت ی ز یدلو ما كلافوثم ورع یسا اب ادنههپ دزوا دنه یسهجوز دیر

 (طبحمنا نما هیاوج ےھفب). رولوا باو لا ٭ یرولوازتاج ك قیا عج
 رولوا *باولا #۴ یرولوا راج ین ز ی زق دنه یسهینرم ورع یساباب دیز

 __(حاکتا ن یخ رمسلا طبح) هبباو ئطاولانبا ىلع اهعورفو اهلوصا مرخالو)

 هک رخآ عو #۷

 دنه هسلبا لیبقتو سمهلبا توهُش یدنه یسهیراج نالوا یسهوطوم ورع لغوا دیز |
 رولوا * باوا # ینرولوا مارح دا لع هورعو دیز طو

 امسن هعورفو ینارلا لوصا ىلع ةأر || ةمرح عبرالا تام رحل ا هرهاصلا ةمرحب داراو)

 ل 1 ا یف اکاع اضرو است یرلا ىلع اهعورفو اهلوصا ةمرحو اع و

 (تاغرها ق قار ع ) +. 0
 لیبعتو سم ةهلباتوهش ی ز نالوا هاهتنم بولوایزف اع اضر دنه یسهجوز دیز

 رولوا اب اوج ا# یر ولوا مارح « دیز دنه هسالوا عفاو لار ربا نودا

 نبللاناک ءاوس ها رحا هيلع مرحت هعضرل اوز اهعماخ تربکف ةببص تعضرا ةأاما)
 (دصالط احاکننم) نکیلوا جوزا اذهنم

 م ارح ه دیر دنه هسلبا سم هلبا توهش یشز یش | دنر رد رد ل دنه یس هج وز دیز

 زالوا # باوطا * یرولوا

 (فصالخا حاکن نم) ها رحا هیلع مرعال هامات خا "یطو لجر یتسنلایوانف قو)
 یرک د ويد كسرولوا یغالف هدکدنکح هلءابثب ز یسانا ل دنه یس هجوز دیز

 مارح ه دیز دنه هسروک. یب رک ذ ل دز  ز * وتهش الو دصق رغ نم هدق در اف

 زالوا * تاوطا * یی دولوا :

 دربلادعب یهتشاع هوهش رعنم دحوول ىح رظالاو سلادنع هوهشلا دوحول هرعلاو)

 (تامرحای قد اررك) ةمرح هب قالعتال

 ری نعن#* باو ا* رولوامزالهنهدب زاعرش نوهکیدتیا كلبدا یب هلبوب ه دنروصوپ
 بودیا سم هلا توهش ن دیرزوا ی و نب وضعرب دنیا كرهدنحا دنه دیز

 ررخهحو درع هساعا ساسح ا الص ا یّترارح كس وسع وضع ا هل هل وا نی بو نک

 زالوا * ناوضا*یرولوا هات هرهاصم تمرح هلک عا سم هرزوا

 همرطاتبیال د دی ىلا اهتنیلو ةسوسملاةرارح لصبال قیفص بو اهیلعو اهسم ناو)
 لجرا ةارلا سمو ةدرجم سمول اک ةمرلا تبث ةسوسملا ةرارح لصب اقیقر ناك ناو

 (هحاكن زوج نيف نیتفلا ةن رخ ) ةمرط این ةأرملا لحرا سك

 ه دیز ه دکدناس م لت احالب يوضع ن ذنس اضعا كنهنجا دنه دیز نالوا باش

 حوزتینیز یزق كل دنه دیز هس اعلوب تلآر اشتنا نکل بولوا لصاح بلق لیمو 7
 رولوا # باول ا یمرولوا راج كا

 ه دی ز ه دک دتنا سم لئاح ال وشو ن كن هينجادنه دز نالوا باش
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GE: 

 ییز یزد ك دنه بودیالع هرزوا یرال وق كنهما نالبق طرش لآ راشدنا ه دنوی

 زالو *باوجا٭ یرولوا مزال قی رفت ن د دی ز یبیز هسلبا حوزت
 نكي نا هتلارشتتينا دال ليقف فالتخالل ةوهشلا دح هللا هجر فنص ]ارك ذي لو)
 اهتنمنکی منا هل یهتشپنآ اهدحلرفو رم تناک نا هراشتا#ا دادزتوا هرشلنم ۱

 نایسلا ةءاغفو هفصلاو طبحاین هعگو ةلالا هلرح طّتشیالو ایهتشم ناک نا دادزتوا |ا

 ےشا یقرهظد هرخذلاقاک قالتخالا ۵ دیافو هدادهلا یوالا خو داععالاهلعو ۱

 تدب یناثلا لیعو هم رلاتشال ل والا لوقلا عف هنوهش تنام ی ذلاو نینعلاو کلا |

 به ذملاوه ن اکو ةيادهلا ین اب یا یتفب هبو ةصالخلا ىف نکل جحا فلتخا دقو ||
 (تادرحایف قداررح (

 ندنساطعا كنهصدخ نالوا تاهتشم تولوا یزق لرنیز یزق لدنه یس هحوز دیز

 رولوا# ب اوج ا#یرولوا مارح هدیز دنههسلبا سمهلیا توهش هنوضعرپ
 بویدیدتا سم هلا توهش ی ورع یسایاب لدې ز دنهیس هجوز نالوا تاهتشم دیر ||
 یلاغ نظ كدب ز هنکیدتبا سعیدنههلبا توهش كورعو بوبقیا قیدصتیدنه دیزنکل |

 زالوا اب اوطا# یرولوا مارح هدي ز دنه هلکعد هل و دنه در هسالوا ید

 نا یاب اذهٍلع و اهقدص هیآرربکایف عقیوا اهقدصبناب طورشم هعرطا توبو )|
 هقدص امهنط لع بلغب وا هاقدصب نا الا هئبا و هببا ىلع مرعتال اهانا هسم یف لاقب |

 (تامرحاریدقلا حح )

 رولوا * باوا # یم رولوا مارح هدیز بذبز ۱

 هعورفو ئطاولالوصا ىلع ةئوطوملا مر و لاقف اطوبضم الصا ةيربهظلایف رکدو ) |
 ةوهشب شللاو حرفلا لخاد یلارظنلا كلذکو اهعورف و اهلوصا یطاولا لع مرح و |

 (جاکننانم عباسلا ىف هیناخراتات )

 یزد نالوا ةالتبم هنضرم ع رص ب ولوا هاهتنم و هدلوتم ند دنه یس هحوز كلدیز

 زالوا #باوطا# یرولوامارح هدیزدنه هسلیاتباصا
 ( افن | مام هیاوج مهفب ( 7

 نر هلی توهش ییز یرف نالوا هاهتشم كالغوا نالوا ن د دنه یس هح وز دز

 ر ولوا # باو لا # یرولوا مارح هدیژ دنه هسانا
 (جاکللانم هشاحراناب) هنآ رھا هلع تمرح ةا تدب تدب م ناو (

 || بب زیرقلدنه دیزهرکصن دکد تیا لوخ دو حوت هلبس هیعسارهم هگاردقوت یدنه دیز |
 رولوا* باو * یرولوا مارح دی تل ی عهدی زدنههسلیا سم هلباتوهشیب هریک

 امانت یروپ زم رهم دنه را هسلبا تقرافم ءانب هپ هموق ره تمرح دنه و دیز هدنروص وب ||

 هک نددیز ول

 2 ۰ره اضم تمرح دیز هسامل وب تلا راثنا نکل بولوا لص اح بلق لیمو اهتشا |

 ۱ ی زف ءادنه هسالواعقاو لازا نکل تودیا لیتو سم هلاتوهش یدیز یداماد دنه 0

 هنجرف لب ز ةوهشالو دصقربغ نمیرظن لدي ز هلفلجا یجرف نکرونا هعورصم بنی |ا



Keo 
 رولوا # توا یمرولوا هرداق و

 || اهترفلا روظنلاو هرک ذیلا ةرظانو تسامو ةوهشب هتسوسم لصاو هتینرملصا مرحو)
 ۱ ةبادهلا بحاص راتحت هال لخادلا حرفا اندق و هيف یه ءاموا حاجز نم ولو لخادلا |

 || دنا هراارهاظ وه و ردقلا حین و ىوتقلا هیلعو هناا فو همخذلاو طبصا ین هک و

 رهابحاس او لا هجوم عرف لا شل فا قا کک
 ۱ هر هرع ال اهناضعا واش ا هوهشل ر طلا ن | اوقفنا مهد اه و هرخذلاینام رهاظو

 ۰ صف یالطاوهف کلا بحاضمالکاماو هبرصتخم اقا دعم عفو هع نموجرفلا ادعام

 ۱ (اصخ تام رحمان حح ) ییمالاک دييقتلا
 ۱ یزد نالوا « هاهتشف تولوا ناو زا ح وز لدنه یسهحوز دب ز تروع کا هلا لحررن

 هوبعمیرلتداهش را هسلبا تداهش هدنروضح كد ز وید ی دلبا سم هلا توهش یز ۱

 رولوا # باوا # یرولوا مارح هدیز دنه بولوا

 لس له و e ٥ لیقلاب ار والا لعو * هوهسد سللارارقالا لع هداهشلا لبتو)

 ۱ لبعنال هضعب لاق ق هيف حاشا E ES E هوهشنع لسفتلا و سالا سفن ىلع هداهشلا

 ۱ مامالالام لاو لفت لوو 3 اهہاع فو وب ال 3 ۱ ال لصفلا نا هراتخاو

 | فقوتالام ةوهشلا نال مماطا حاكت ىف ىلاعت هللا هج دج رکد اذکهو یودزرلا ىلع
 || لوقلاراتخلاوهمخذلایناذکهوضع لرعنال نعرخا ا واوضعلا لرحبام الا ناهبلع

 ( تامرحایف قار رع )ریدقلا حنو سینا یفاک
 1 هسالوا عفاولارتا تودنارطن هلبا توهش هللخاد حرف تكشزیسانا لدنهیسهجوز دز

 رولوا # ب تاوطا #< یمرولوا ما ارح هدیز دنه

 ) صاع هباوح مه (

 دڳ ءیلوالا با 9

 1 0 دید ز یس ا نیو ال هلا در یس اا اا وار تالو كن هریفص دنه

 ردکدی ز ٭ تاوخا # ردکنسغنق

 ( ءایلوالایق قتلم )جیورلا بالا ماحرالا یوذل 2)
 ُّ رعس تایل ویک ن گل ب ولوا یس 1 یربع ند ورگ ی و نوا ی[ هربعص دنه

 هلعلوا هدراد رخآ دیعب
 ۱ هدکد لکورع هسلناخ خور هلمانم رهم ل

 || زالوا # باوا # یرولوا رداق هتسقیروپ زمدقعوید یدل وب غذا درح

 || ةركوا تناك هر غص ىضاقلا اهجوز ىلولا اهب لضع وا ىلولا باغ اذا هقفلا عماجینو

 ( ءايلوالا ف عمحنا حرش عبنم )
 || هبا شحاق ناصقن ندلثمرهم ورع یللغوا ىع نوال یب رقا لو ی هیغص دنه

 زالوا < بت باوجا # یرولوا کک روب رم دفع هسلبا جی وزت نوعس# ید

 | خور هدب ز یسفن نسانذا یسلو ورارفاوبد مدلوا هلا هریغص دنه نالوا هدنشانرکس

 ۱ زالوا # ن تا اولا < یرولوا حروب نم لدفع FANE هسلنا



 لر

 بوروک ضبح هربغص دنه ن ابلوا یمحت هغولب كنس هنج بودبا لیمک یتشابزوقط |
 جگر وب زم دقع هسلبا ج وزت هورعیتسفن نسننذایسیلوو رارقاوید م دلوا هغلاب

 زالوا ٭* باوا # ییرولوا

 ج روپ زم دفع هسلبا وز هورع ن ابلوا یوئکی ب هرغص بلیز یزق دنه
 زالوا # باو لا # یمرولوا

 قافتالابزوجمال وفكربغ نم ةرغصلا جوز اذا دملا و بالا ريغ )

 ( لوضفلا تافرصترخآ ین هیداع ) ۱

 ورک یگ نی وبال برقا یلو یب هربغص دنه یف كن افوتم دیز نالوا بهذلا یعفاش
 روب زم دمعه سلبا ج مزت هلیلثمرهم هرکبنالواوفکهدنه بولوابهذلا نح

 رولوا # باو لا # یمرولوا جی ۱
 هدیمفاش تهذم ب ولوا بهذلا عفاش یماباب دنه رشب یسلو لدنه هدیروص وب

 هرکبیدنه ورع یصلوا هلپوا زالو میم وزت هرخآ ېب هرغص كنابلوا یربغ كلاب
 زاعلوا * تاوطا# یرونلوا تاعتلا هنلوقوب ارشد هسدزالوا راج ی وزت

 دّهع هیسلنا ځور هورع هلغمالوا یلعوا دنه یرذ نالوا هزونحم هلبا قطم نونج دیز

 رووا # باو لا * یمرولوا جج روب زم
 بالا ال نالا ىلا هنونحما مش وزت ( ءاياوالا ىف تلم ) اهببا ىلع مدقم ةنونعلا ناو )

 ( یولایف یتفلا ةينم )
 ياق بودبا ج. وزن هرغص ورع نایلوا یسبللو یریغ ندیضاق یب هرغص دنه یزق دیز

 هسلبالوبقو جوزت نوعا ورع یدنه هلیلثم مهم هلغلوا یوفکلورع دنهیخد
 رولوا # باوا # یرولوا میکروب زم دقع

 هیحاص دنع و یلاعت هللا هجر هفینح ینا لوق ین لوب سہل یضاقلاف بی رق هل ماد ام

 جوزیال یضاقلا ناءابلوالا لصف قناع اق لوب سہل یضاقلاف هبصع هل مادام هللاامهجر

 سداسلا هدعاقلایف لوالا نقلا ف هاشا ) حاكتلا ف امهل ىلو م دع دنعالا ةيتلاو نیلا

 ( ةماعلا همالو نم ىوقا ةصاخلا ةنالولا رشع

OTR RR۱۷  
 دناصویدنه دیزنایلوایحاصحاکنا تیالو نکل بولوا یراتخحتیصو ك هربغص دنه

 زالوا # باوخا # یرولوا ردا هحوزت هورع

 بصل یصو هدفت یسااصو یرکب هدعب بودیا دزدان هورع یب هربغص دنه یزق دیز
 یت رقا یلو یدنه رکب هسلوا توف هدعب بویلرعصا وید هليا ځ.وزت هورع یدنه هدکدتا

 زالوا # باو لا # یرولوا ر داق هح وزت هورع زمانا
 )اکا ینءایصوالابدا ) كلذ بالا هبلایصوا ناو ةر ةصلاورغصلاح اكا كالعال یصولا )

 هورع نایلوا یونک هدنرارضح دوهش یدنه یرق هرغص دیز نالوا لا دوم
rهرداق هکمردتیا حف هک اح یاکن وید یدملوپ من ذا نیز یمانا هسلبا  

 < یرولوا 3%

 a س ل ل ا ل ل ۰:۰حسحس:)أ٩أذح»

 اسس ل ےس ل س ل
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 زالوا »< باوا # یرولوا

 رخ داوا بالا اهحوزنا (ىلولابا یتراصبالارب وتت)مالل هبالولاف هبصع + نکی ناف

 دفینحییآ دنع اذهو عوللادعب ول و اهعفر نکعالف حاکللا مر شف نغب ول و ونک

 لوالاو زوال مسالا نا فس وی | نعو زوج هنا ده نعو جاکللا زوگالف ایهدنعاماو

 (مایلوالا ین یناتسهق))مماخا یناک حک اوه
 هسلیا عانتما ندج وزن هورع یطاخوفک یی هرغص دنه ینق دیز ن دنسلاها هدلب رپ

 یەرکبیشادنرق ن, وبال نالوا یدعب الو یی وز تیالولدنهنکیارضاح هد هدلب لوادیز

 ۴ 4 ٭ یردیا ج وزت ه ورع رشب یسضاق ه دلب لوا هسخوب ر دبا لاقتنا
 ر دیا جیوزت ه ورع رشب یسض اق دلب لوا

 نالوایوفکر خآ لدنه دی ز هرکصندکد تبا حو زت هورع یطاخ ونکی دنهرشب هدنروصوب
 زاماوا # باوخا ٭ ییرونلواتافتلا هنلوق هسید مړدبا چورت هرکب

 نكلىضاقلااهجوز لب دلا ىلا ةالولا لفتتتال اهج مزتنم منتما با ه رضا نارو

 فكى ضاقللو عنلاب ملاظ لضاعلانال هربغبال عرشلا نذاب لصاعلان ع بابت انه هج وز

 (راغصلا ج ورق کرک ضبق) هلظلا ی 7 ا
 هدنرضح دوهش هل رهم هورع یوفک دیز یع نی وال یب رقآ یلو یب ہریغص دنه
 ۰ قیلطل هلا ی خر قالط زکیا هربعص ° ا ءظۆئدنهوزع ه دعا بودی ام - قز

 ىو الاح ادنه هلغلوا توف دیز هسلبا تعحا ر هدنهنیدلوا هیضفنم یتدع بودیا

 ردلکد جک كتعجا مم نحل وا هل وا یدعل وب ماضرب هدنعحاسه ش ز یسانا ترفا

 زالوا # باول ا # یمرولوارداق هکمردتاقدرر هن ندورع یدنه توند

 ىلا حاتحالیعجرا قالطلا اه دحا هلصخ رشع ةعب را نیالاو یعجرا نيب قرفلاو
 ةرنغص تناك ناوىلولا ءاضریلا حاتحال ساخ او هاضریلا حاتحالعبارلاو ا حاکنلا دیده

 ( قالطلا ق فت)

 هک ءاتک الا باب
 دیس 1. »»سس۰٩۰ضهض 1 ٩۷۰۰

 دا ید ورع یسااب ل دنه هسلیا جیوزت هی ینارصن دیز یتسفن هینارصن "ةفل ةغلاب دنه

 ز الوا # باول ا # یرولوا رداق هح« یرون زم دقع بوبد یدعلو , . ۰۲

 تنبناكاذا الا قیرفتلا اهیلاطب نا ىلولل سولو ربتعیال نييمذلا نيب ءءافكلا طرحنا قو )
 هنتفلا نيكسلل ةءافکلا مادعنالقرفب سانکو|كئاحاهعدخ كالم

 ( هیزاربلا ىف اذکو ةص الخلا ءافکانم سم احا لصلا ىف)
 گرو و ونک هر هلسم دنه نالوا یبا یدتهم دب زر, نالوا لسم یسااب

 زالوا *٭ باوطا#
 ( ءاقکالایف هناخ ( مالسالاقیدحاوبا اهلىلل وفک سیل هسفنب سو (

 ی رول وا ونک هدنه یزق كورع ندمارک تاداس دیز نالوا طب یو وا سم
 زالوا تاو #
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 (نءافکلاینرحم) ةساسخلاب نوفو رعممهنال برعلا ذماع) ءافكاب اوسل ةهلهاب اون و)

 قلواونکنیدلطب غدد الوا یونکب ولوا ی طبق ورع ییهطاص * هق رس دنهیزرف 5 حاصدیز

 هنغیدلوا ا ےس اکو ولھجاو نط ةلور ۴ دیز» رک صن دکد تاور ,هورعهرزوا

 رولوا#تاوخا#ییرولوارداق دکن هلع رش یر وزە .حاکن هدقدلوافذاو

 اندم اهب رشي هدجوف رکسلا برشبال هنا رکذ لجر نم ةرغصلاهتنبا جوز لجر )
 رکسلا برشي تنبلاوبا نكن مل نا رفهجوبا هبقفلا لاقفیضراال تلاقف ةرغصلا تغليف

 ةءافکلامدعب ضرب 1ریغصلادلاونال لطابح اكنلاف حالصلا ىلع هتنب لها بلاغ ناکو
 ( ةءافکلاق نانع طاق ) ونک هنا نظیلع هنم اهجوزامناو

 یرولوا وکه دنه نالوا لصالا ةرخ دیز نالوا لصالا رح یسااب كنسابا و یسااب

 رولوا # باو لا #
 دملا بسا م ال ءاالاکامھیف ناوباو نب وبا تاذل وفک رغ رح وا لس هوبا نمو )

EGS 
 اإ ڈدنراب رفا لو دنه هدک دم وز هدب زنایلوا یوفک هدنارتضحدوهش ییسفن هغلایدنه |

 رکب یسادنرف رای الر + ل دنهالاح هسلوا یط تار هرو زم دقع ورع یشادنرفنب و وب

 زالوا #باوخ ا# یر ولوا رذاق هیس یروب زم دمع وید مالوا یحار نب
 داتتفلالصا هزاوح ملعب فو هنم دلن ملام وفکلارمغق ضاّرعالا | هصعناکاذا هلو )

 حساب رقاللفالاو هجردلاف اووتساول لکلاکضعلایضرف لوالا عو ناما

 ۳ ..( لولا قراصبالاریوتتر)

 هورع نابلوا یوفکمسننذا "لدیز یسایاب ییرقایو هدنرارضح دوهش یتسفن هغلاب دنه
 ند ورع یدنه بوبلوا یضار دن ز الاح هسروتک دلو ندورع دنه هلعب بودی جوز

 ۱ زالوا # باوا # یرولوا رداق هقیرفت
 هنمتدلواذااماهنم دلت ملام زاجا ءاشناو ۳ ءاش نا وفکر غیف ۳

 (لولاق ررد) هب ره مدعا دلولا عب عيضراليك سلا قحءایلوالل سالف

 هی ودنکهلغلوا نمسننس دی ز هرکصندکدتنا خور هدر طح دوهش اس از یتا
 یودنکتود زالواوفک کت هلذلوارسنتس هد دقعنیح درجت دنههسردتناناتخ

 زالوا # باوا # یر ولوا رداق هکمردتبا قو رفت
 (نانعصا) هفرل او ةورعلاو درو مالسالاوبسللا هسمخت قلعتت ةءاقكلاغ )

 ورع غوا كن افوتم دیز نادبا قاتعا یودنک ی رقا لو ییسفن هغلاب هّمتعم دنه

 یضاز ورع هسالوا یدلو ندزکب دنه نکل بودیا حیوزت هرکب نایلوا یوفک سندا
 رولوا ۶# باوطا ٭ یرولوا رداق هکمردتا ید رفت ندرکب یدنهبویلوا

 (ءالوالا ف رحالا یتلم) ثرالا برت يلع ابسوا اس هبصهلاوهلوئاو )

 هرکب ن ایملوا یوفک هدنزرضح دوهش هلینذا ءلدیز یساباب یب رقا لو یتسفت هغلاب دنه
 ل دیز سفن دنه هرکصندکدتیا'قیلطن انباب یدنهرکب لوخدلا دعب بودیا جیوزت



 ین تو یو و

 لیکوت هدیرمضحم دهاشیکیا هدکدنبالیکوت نوما حاکن دیدح انایحا یدیز ییوز دزه

 هحویدنهدیزهرکصن دکد :الویقیددب ز لیکو ت هدقعد دک یدب زیبوزدنههدنوصوب ۱

 هک #
 مار دی ز هسالوایدلو ندرکب لدنهنکل بودیا جی وزت هر هرگب هن سسشدا

 رولوا ٭ باوا # یرولوا رداق هکمردتبا قی رفت ند رکب
 رغب جوزا اذهاه سفن تجوز ءقالطلاباه جوز نعتناب#لخدووفکرغلولااهجوزناو)
 ( ةيناخا حاكتنم) لاول نکی مل ایعج رقالطلا ناکناو حسعبنا یولل ناک لو نذا

 ردنیدنمو حاصدیز راهسوگ ضب هدکد تا حاکنتسا ی رقهیفص كور ع نداصدیز
 دسلوا رهاظ یییدلوارج براش ا دیز هرکصندکدتنا حب هزت هدبز یدنه ور هلبرلعد
 هقی رفتنددبز یدنه اح هدقدلوا هعفا رح هک اح هلغمالوا هیضار هدقدلوا هغلادنه

 رولوا # باوطا *یرولوا رداق
 اهوبا و ضرت) و ترك ابیرش بالا هدجوف رکسلا برشيإال هنا رکذ نم هتنبا جوز )

 (ءءافكلا ف فما ةينم ) امشب قرفب حالصلا ىلع هتي لها بلاغو

 + لیکولا حاکنف لصف #
 یخدرکب بودپا لیکوت هک ور 5 :رکب یو كورع 6 یاب ادار ج هو ی له

 رولوا باو ا *یرولوا جګ روب نم دقع هسلبا وز هورع یدنه هدنررضح نر دهاش
 لقاعلا ییصلا ةلاكو حصتد ةلاكولا دعا طرشب اسیلق ةي رلاو خولبلا اماو )

 (ثلاکولای عیادب ) اندنع اذهو نی روعوا نواب اناک ء اوس دبعلاو

 ب ودیا لیکوت وید هلبا ج وزت هکسفن ی هنب هدم دلما علخ هليا كنس هدي ز سوز دنه
 | هد ررضح دوهشیدنه ءانب هب هروب زم تلاکودن ز هرکصندقدلوا علخ هلا دی زدنه هدعد

 رولوا»باوطا#یمرولوا راج روب زم دقع هسابا جی وزت هنسفن
 نتدع تضقنا و كلذ تلعف اذاف یبعز نع ملتخا یتا :لحر تلاق جوز اهل ۃاےما )

 ( حاکنلانم ةلاکولا ین نانعضاع) تااقام لع كلدزاجنالفنمیحوزرف

 یدنه تویلوایص

 زاج نیدهاش ةرضح دقعف هسفن نم اهجمزب نا لحر ةأ ها تنذا اذاو)
 ( هیالولانم یناولاحرشیاک )

 ردننزالا تا اول ا # ردیمزال یروضح كنيعماس نی دهاشهدسلحم يکيدتنا حشوزت هرزواررح

 لعدهشبنا یتشایناو لکولا دع ىلع لب حاک 2لال اکولا لع؛داهشا اطّرشیالو)

 (جحاکناب لک فريدقلا محق) اهانا لکوللادجچ فیخاذا ةلاكولا
 لیکوتس ھور ی هکسفنودنک تن لسردنا قیلطا ب نامز هره هدی ز یوز دنه

 قیلطت هلا ناب قالطرب ءادنا یدنه دیز هرکصندک دیبا لوبق جد دیز بودم دتا
 دقعنم حاکن هلطعل وب هسدد مدننا 2م. ور یی یدنه هدنرارضح دوهش هدعب بودیا

 رولوا # باولا # یرولوا رداق هنس هلماعمحاوزا هدنه بولوا
 لاقولو هماع ةلاکولا را یسقن ماقم كتخاو یروما میجق كتلکو هرغل لاق لجر)



Ci 
 ةسکنالاو تاعایبلا لوانتت ةماع ةلاکولا تناك ليك ونلا اهب زوج قلا یروماعیج ف كلکو

 اهلا هلاکولا فرصت هفورعم ةراحب ارج انلجر ا ناکنارظنبذماع نکن ماذالوالاهجولایفو

 ) هلاکولا باک لئاوای ناعصاو )

 دیز هرکصندکدتبا لیکوت هلهجو وب بوید مدتیا لیکوت هم روما عیجج نس هدب ز دنه
 كج دبادر ویلا لوق هدقدلوا هققاو دنه هسلبا حوزت هورع یلغوا ریسلنذایدنه

 رولوا ۴# باو لا * یرولوا لطا روپ زم دفع

 ٩ یلوضفلا حاکنیف لصف #۴
 تودنا جج وزت هلبس دیس رهم هجا ر دقوش سندا لورع یدنه یدلو ما كورع در ز

 لطابروپ رم دقع كحدبا در بویتنا لورق هدقدلوا فقاو ورع هدعب

 رولوا # باوخا# یرولوا

 یدنه ءان هروب زم دقع دیز نیدلوافقاو هنکیدتاجوزت یدنهلدی ز ورع هدنروصوب
 ر داق هغلا ند دیز ینلقا ند اعمم هللثم رهمورع هسلوا شعیا ئطو

 رولوا اوت ا ییرولوا
 بسنلا تی و دملا ط ةف دسافلاحاکتلاق لوخ دلاک فوقولا حاکتلاق لوخدلا مکحو

 ( رهملا ف جم ) لثلارهمو یعسلا نم لقالا بجو
 ورع هلا جوز ةرکب نسننذا لورع یدنه یزرق هرمغص كسرخا ورع دیز ندبناجا

 لطابروب رم دقع كحدیا در هلیس هدوهعم تراشا بويعا لوق هدقدلوا فقاو
 زولوا ٭ باو لا یرولوا

 نهرو ةبهو ةراجاو عيب نم ىش لكى ةرابعلا ماقم ةعاقو ةربتعم سرخالا نم ةراشالاو )

 ( ةراشالا ماکحایف هاشا ) دودحلا نالا صاصقو رارقاو ءارباو قاتعو قالطو
 هور ا هعسل رهم هدنرا رضح دوهش زم دنذا دنه یب هغلا دنه ی زق دی ز

 توکسدنه هدکدتنا مالعا هدنه ینکیدتبا حیرت هرزوا رحم هجو دیز هدعب بودیا وزن
 رولوا #ناوخا# یرولوا یس هحوکتم ورعدنه بولواذفانروب رم دّقع هسابا

 اهیهاتسب لوا اههآتساءاوس ءاضروهف تتکسفاهغاضرکب یهو هتنب جوز اذا بالا)
 ر ایتسالا ین ح اکنلا ف قادصلا همس ط رشي باكلا قو تتکسف اهغلب نکلل
 هنا حالا و قادصلا ةيمسنم ديال نولوقب نیرخ الا صعب و جوزا ایس طرشنکل
 ديمسدنا یرالالاق رغصلا عماملا حرشیف نیدلار مامالا یضاقلا هرکذ طرمشب سیل

 (حاکللا ین هصالخ)راعنسالا اذکف طرش+سرل حاکللایق قادصلا
 لوق الوصف نوګاورع درک میر هاف ور الوضف هدنرارضحت دوهشیدنه دیز
 روب زه دقع راهساوا رحم یرو زم دمع هدنراقدلوا فقاو ورع و دنه هرکصن دکدتنا

  رولوا * ناو ییرولوا ذفان
 (یلوضقلا وزن ین رحالا قتلم) ةزاحالا ىلع نییلوضفوا یلوضفجم وز فقوو )

 هدقدلوا هققاودنه هرکصندکد سا می وزت هورعزرسانذا لدنه ی هغلادنهیشادنرق نق دیز
OG LELEےک  

 هک مانا



U} 

 یروپ زم دععدنه هلکعد هلی ودرج هسيد مدر و تزاجا ځدنب هسرواوا هيضار بنی زمان
  ۱زالوا # باوا ٭ ییرولوا شل وا هرب

 لطابروب ز» دقع هسلیا در بوبلوا هربحم هرکصن دروکذم لوق دنه هدنروصوپ
 رولوا #باولا # یبرواوا

 ) تلاقف ربا اهغلب مت اهاضررغب ٌهغلالا هش ح وز نع نیدلارضتمامالا ىضاقلا لثس
 دقعلاءادتباب اراسعا ةزاجألا لع قیلعتلانال هلا ةزاحالا لاق یما تیضر نا ترحا

 ) (نیرشعلا عبارلا لصْلا ق هیداع
 هدنه هنمان قلرغا و هب ده هدکدشا داره ح وزت قدنه دیز نالوا حاتح هبلوضف حاکت

 دیز هرکصندک دتبا حیوزت الوضف هدیز یدته ورع ه دعب بودیا لاسرا اشار دقوش
 قل ارغاو هیده هدنه هرزواررهحو دی ز هسلیا لوبف هلیلعف بويعا لو هلیلوق

 ناک ٭ تاوطنا # یرولک للخ هرو نم دقع هلیلاسرا
 نیدالوا «رعیروب زم دقعدنه هرکصندکد ثا 2. ور هورعالوص9 ی هغلادنهیرفدی ز

 هرداق هغلا هست هنمان ارج وهم ن دک ل چ ده هسلوا توف ورع

 زالوا # باوا # یمزولوا

 هسلواتوف ورعنیدلوا ر یدقع هدعب بودا ع. وزت هرع الوضف هلیلیکوت یدنهدی ز
 ۱ زالوا ٭ باولا # یرولوا هیراو هورع دنه

 دقعلا لصانال ثراوتلا تسال هزاحالالبق د نیحوزرادحا تا ىلوضقلا حوزاذا (

 (ونکلاو لولا هی وزا نایب )تولاب ل طبق فوقوم

 6 یو وات لا اا
 هرشب یلغوا رغص لرکب ورع یشادنرف را نی وبال نالوا یب رقا لو یب هریغص دنه
 || هسنلو رغص زونهرمشب نکلںودیا رایتخا سقت هدقداوا هغلاب دنه هدعب بودیا ع وزت

 هرداف هکم ردشا رت مخ اچ یک ا ی وکو روس اراک به
 رولوا ۴# تاوطا ۶# ییرولوا

 || هعولب لبق تکرداف یص نم ٌهیص تجوز شو رسالا رفعجییا ىضاقلل عما لا نو)
 || دیصووا با نم هاج نم مصخا ترضع الا امهشب قرفنال ج اطاق هقرفلا تراتخاو

 || هرضح و هنع صاحب ابصویضاقلا بضنیامهد> ادج وب ]ناف هیصووا داف انوکی ناف
 | وا غ ولبلادعب حاکنلاب اهاضر ربع دنپ نم هقرفلایوعد لطبت غصلل >> هنم بلطیو
 || امهناب یطاقلا قرف تفلح ناف اهل اه لد زاراواهرضح /نافذقرفلا باطاهرخ ات

 (حاکنلاین ءایصوالا ب دا ) یصااغ ول: لا راظتناالب مصخلا ةرضح

 هغلاب دنه هسلباج وزت هورع یوفک هلیلثم هم دیز یع نیولال برقا لو ییهریغص دنه
 هک اح ی روب رم دقع « دنروضح ورع بو دیا د اهشاورایتخا یسفن ه دنا ینیدلوا

 رولوا # باوا ٭ ییرولوا هرداق هکمردتا ج سف

 ادال دنعرا لا اهل ناف تکردأت اهیلو اهجوز اذا مار ار دالا رابخاماو (



 دیک

 لبق امهدحا تام ناف امهش یضاقلا قرقب نأ الا ج ورلانم نیتالو هتقراف ت ءاش ناف |
 (حاکللاف فتت )رخ الا هرب یضراال تلاقام دعب و کالا قیرفت

 تودیاداهشاو رابتخا یسفن ۰ دن : ینیدلوا غلا دنه نکنا هدرخآ راد ورک ه دیروصوب |

 دنه هسلوا نود ورک ير جم یروب رم 1۳9۲ بولک ندرخآ راب دورع نکل

 (افنآ رهام هباوج میهذب) . رولوا *باوط#۱یمرولوا هبراو هورع

 نوعا ورع هسلبا ق اتعا یو رع دیز ه رکصندک دنیا وزن یدنه هورع لوق دیز
 ر دقوب # باولا *ر دمراو نتعر اب

 (۱ ین ةيداعلا نه)رکذ لا نود یت الل تش قتعلا رایخو)

 دک نیقرا ح اکنف لصف #۴
 حورینیز هلندا كل دنه هلبا رهم هقار دقوش ورع لوق نایلوا ریدمو تتاکم ل دنه
 ن دکل ام یروپ رم رهم « دنه بنی ز هسلبا قیلطت ی ز ورع هرکصندک د تبا لوخد و

 هکجد مردیاءافیتسا یعرهم ن دننمن ب ورید عیب یورع دوخا ویو اکب
 رولوا < تاوطا < یرولوا هر د اق ۱

 أ ردلاوا بناكملا لع بحب امو هيق عابب یلولا نذاب حاکتب دبعلا ىلع رهلا بجو اذاو)
 ( هناا نم كيل الا حاکنی) كالذف نابعسب

 رګ یر وب زم دقع دیز ه دعب باو دیا حوزت ی دنه زسننذا ل دیز ورع یلوق ل دیز
 رولوا * ناوطا# یرولوا دقانروب زم دعع هسلبا قاتعا یورع نیدلوا

 اهالوم توع ةریذلا تقنع وا هقتعام یلوم!نذا رغب ةريدلاوا ةمالاوا دبعلا حوزتولو)
 ذفن قتعلا هقح لاز اذاف ىلوملا ىح ن اك ذاقنلا عانتمانال ح اکنلا ذفت

 (دیعلا جاکن ب با ف یوضر طح (

 هسلبا ج و زت هلبس هیعست رهم هج مار دق وش ن دا ق اتعا ی دنه ی هر راح هردم دز ۱

 زالوا * با اولا * یر ولوا ی رول رم دفع

 تالو eis تالع هتماوا ه دلو ماوا هنر دموا هتدت اکموا هتما لحرلا حج وز اد ذاو)

 (جاکلان  داسعلاو * همس ا نیحوژا دحارار هاق ةساخ ) احاکت

 حوت هلیس هم ج ادو وش سینا aS هربدم ورع دز
 لطا روب زم دفع كدا در لوق هدقدلوا فقاو ویع هیات

 رولوا # باو لا # یرولوا
 لطبدر ناو ذقن زاحا ناف فوقوم دلولا ماو بتاکلاو ٌدمالاو دعا حاک)

 ( رعالا قلم )

 هغلا ن ند دی ز یروب زم رهم ور هسلبا یطو یدنه ءان هروب رد دعع دیر ه دب روصو

 رولا لقا نر اجمم هلا لثم رهم * تاوطا # : یرولوار داق

 تسنلاتش و دا طسف دسافلا حاکنلا ینلوخدلاک فوقولا و و(
 (رهملاف رانا م )لاره نمو يبسلا نم را

 هک ءادیزول#



 لوخدو ج وزت ی دنه هلیس هیعس رهم هشار دقوش رسانذا كل دیز ورع یلوق ل دیز
 لطار و نم دقع هلغمالوا رحم یر وب رم دقع « دق دلوا فقاو دیزهرکصن دک دتا
 هدیز ید رب و اکب ن دکلام ندع هقفلو رهم ن دبا قلعت هنس هبقر ورع دنه هسلوا

 زالوا نکا اک ییرولوا « رداق هربح

 || امنو - تره هناك او تتاکلا تالذکو اهالوم نذاب الا همالاو دیعلا حاکن زوحمال)

 (قیقرا حاکی هیاده) یوم انذا نودب
 سندا ورع ییسهصح ند هیراج ینیدلوا كلام كلاشالا ىلع هللا ورع رسعم دیز

 هب راج نک دیا اعسنسا هدنسهصح یب هیراج ورع هسلوا توف دیز هرکصندک دتا قاتعا
 ANE رولوا ذفان روب رم دفع هسلبا ځی وز هرکب نسدنذا لورع یسفن

 وجا مه دنعؤ هللا هجر هغینح ی ادن هحاکت زوال هاف صعبلا قتعم تناکلا ی لخدو)

 ( يقرا حاکنیف قار رح ) نوي دمرح هلال
 هک رفاکلاحاکنف لصف ٭

 | مجج هلی دنهو حوزت هنیرزوا دنه ینیز یزق یشادنرق رق كل دنهیسهحوز یدوهب دیز |

 قی رفت ند دیز بثیز هسلوافرشم هلمالسا فرش دیز هرکصذدکدتبا
 رونلوا ۴ باول ا#یرونلوا

 ساوانیمرحم اناکولو هيلع ارقا كلذ نیدقتعمررفاک ه دعوا دوهشالب ناحوّرلا مسا)

 (رفاکلا حاکی ررد) ازابهدحاهعفارع وامهدقرفاعفارتوانیمر ےارحا

 راهسهبح همالسارادو یساعمو تودنآحوژرت ه دیرح راد یویاکو دس رح دنه سم دیژ

 رارولوا اون ۱؟یرارولوا ردأق هنس هلماعم تیجوز بولاق حاکن هدیرلندب

 تحرخولواندنع تناب ه دحو جوزا اهنعح رف برطارادق ةبباک هبي رح حوزت بسم)
 || اسصانیلا حب رخولف ( رفاکلا حاکت ىف ةيدنه) هب رهظلا ف اذك نبت مل حوززا لبق هأرملا
 || ی رادلا نيات م دعل ةقرفلا ععتال اعم اس ناو رادلا نیابتل هتجوز تناب ایسم حب رخاوا

 (رفاکلا حاکی حم)

 ١ یساعم هب رح دنه یس هحوز هلا رح دیز ن دنسل اها ه دلبر ند هير > د الب

 دیزرلهسلوا كلام مرشب رب ه دنهو لسم رکب هدیز ه دعا تونلوا حارحااعمهمالسارادو

 ۱ زالوا ٭ تاولا # ییرولوا e حاکن دفع نالوا ه دنرانب ل دنهو

 || ج ر ناب ةةیقح ترطاو مالسالا راد فالتخاب یا نیرادلا نيابت دنع هحوزرا نيبتو)

 | رضا ایکعافلتخ اولفامذوا سه مالسالارادیلابرذ اراد نم نی رفاکلا نیجوززادحا
 ۱ (نملاحاکق یناتسهق ) یژاحه ج تشق اک نبت انمأتسم ابهدحا

 : ؟هدلد توتلوا جارخا همالسارا و > دنه یس هحوز كس رح دن ز ن دب رحراد

 | دوهش هر ودنکب ودا داژآ یدنه هرکصندقدلوا كالام لدم ورک ت دنشلاها هیمالسا

 رولوا # باوا ٭* یرولوا میم روب زم دّمع هسلیا دعع ه دیرارضح
 قدم ندورع دنه هلک لک همالساراد درک هسک همالسا راد دیر ه دیروصوب

۳ 



 هک و 0

EET ERE ST 
 زالوا * باول ۱ یجرولو اهر داقه وز هیالو یەم سم هریفص بد ز ی زر هنارصن دنه

 `. (ەياخرانالاحاكتى)رفاكلا یعسلالو سا یلعرفاکللدنالولا تدالور) 0

 یجدنس هپ هبنارصن دنه ی زق نالوا هغلاب « دیدلوا !فرشم هلمالسا ف رش ید كنزا

 زالوا #باو ۱ یرونواربج وید لک همالسا
 رداق هعنم یدنه دیز « دکدتسا كا ا ید ورگ سفن دنه ه دیروصوت

 ز الوا # ب اولا ۴ یرولوا

 (تینکک ینناعضاق) سلا قح و ركي ل الجر اهسفن تحوزاذا ةيمذلا)
 بليز یس هجوز كونج ورع یلعوا دلوتم ند ا دنه یس هج وز كنيمذ دیز

 زروب زم بودیا ضرع مالساهدنهودیز ک اح هدقدلوا هفرشم هلبامالسا فرش هبنارصن
 زولوا#باوتا#یرولوا ردات هقیرفت ندورعیشز م اح ردیاب بویلکهمالسا

 رخ*وب یصلاقو رخ والو لال ایف هی وبا ییع مالسالا ضرعب هنآمعاتاساول نونجنا)
 (نایصلام اکحایتنیلوصفر) لقعلا باغ لارخوف دودح هنال

 تن ز یس هحوز و یلغوا دلوتم ند هبنارصن دنه یس هح وز كنيم ذ دیز
 ه دک دتنا ضرع م السا ه دنهو دیز ک اح ۰ دقدلوا هفرشم هلبا مالسا فرش هبنارصن

 زاملوا ٭ باوخا# یمرونلوا قی رفت ند ورع بثیز هسلک همالسا دز

 رونلوا *باول ا *یرونلوا مکح هنعالسا هلبا تیعبت هدب ز ورع هدنروصوب
 قرفالاو رسا ناف نونجما با ىلع مالسالا ضرع نارفاک امهو تلسااذا نونا و

 تاساولو هقفلا ل وصايف هضّرعلا رومالا باب ف یودرلا مالسالا رف رك ذو امهشب
 امهلاعبت ادن ره مصب اذکو هی وبالاعتاطسعرمصی وهب وبا ىلع مالسالا ضرر نونعلا اما

 (حاکلاف نشو رساللراغصلاماکحا نم )

 هبنارصن دنه یس هجوز كنینارصد ریغص دیز ندیا ند لقعت بولوا  دنشاب زوقط
 ابا دز بونلوا ضرع مالسا ه دلاح لوا ه دیز ه دعب بولوا هفرشم هلبا مالسا فرش

 روتلوا ۴ باول ا۴ یروللوا قد رفت ند دز دنه هسلبا

 قکسیاعغا هفرفلانال مالسالالقعی نالا قي رفتلارخ وب ینارصنیص اهجوزو تلسا)
 رظسالو قرف الاو تا مالسالا هلع ضرع لفع اذاو هم ولعم ۾ هن اغ هلو هنبا دوا

 (ناكلاح اک: ن قسنلل قاولا ح رش ) دابعلا قوقح بلاطم هئال هغولب

 | هنارصن دنه یس هحوز كنيم ذ دی ز نایلوا م ولعم قاکم تولوا یب اغ۰ دمالسا راد

 ن دعالسا ه دقدناوا ضرع مالسا بولوا مضاح دیز هسلوا هفرشم هلیامالسا فرش

 زاملوا# باولا#یروللواقی رفت نددی ز دنه نکبابئاغهق دا لوا قمه یسانا

 ریغنم میورلاو كاردالا رابخیف اک هتیغ دنع مکار 2 ا دات دقرف لکر) ۱
 ! کلا ىلا حاتحال ةقرف لک و مالسالا بحو ةنعو ن اعلب ةق ةرفلا وونک

 (۲۵ ىف نیلوصف) دیلاب ماو قتعو ةربخترایشآ رخ الا ةیفب

 هک دی زو*
| ae e. ` a e a ana a A. Fn ةخسخضش 2۱۹ aC FORALL DEREK o i a tasan RT | 
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 کاح هرکصندقدلوا هفرشم هلیا مالسا فرش هینارصن دنه یسهجوز كنینارمصن دیز
 هس ر وک ض بح جوا دنه نکیا هرزوا رفک دیز بویعلوا ضرع مالسا ه دیز ن دنفرط

 زالوا ٭ تاوطا # یرولوا هعقاو تقرف «دنرانب رو زم -

 باغو ةموصخلاب الجر جوزا لکوف یضاقلا ىلا یمعالاعفر تلسااذا ینارصللا أرحا)

 مالسالا نع یا ادا امهنی قرفیف ح ورا مضح ىح امهنبب قرفیال یضاقلاف ج وزرا |
 (رفاکلا حاکنیف یناهرب طح ) 1

 یسفندنه نکیالکد شفای رفت ک اح ھلیاابا ندمالسا یر انی دنه هلبادیز ه دنروصوپ
 زالوا ۷ باول-# یرولوا مه روب نم دقع هاب ج وزت هلسم ورع

 دسلوافرشم هلبا مالسا فرش دیر هرکصندکد سام وزت هورع یتسفن دنه ه دّیروصوب
 هنس هلماعم حاوزا هلا دنه بو دریدتنا قد رفت هک اح ی دنه دیز ال اح

 ر ولوا # تاو لا #<یجرولوا رد اق 0
 ىلع امهق بسا ناف مالسالا هيلع ضرعی لجرا ناف لجزلا سي لو ةأرملا تما ناو)
 ةقرفلا تعفو ضريح ثلث یضم قح ايلا اعفارت ل ناف امهنب قرف یا ناو اہھح اک

 هباحصاو ةن ییا لوقف عقیالو هللا هجر یفاشلاو كلامو هللادبع یبالوقیف امهنی|

 ( صنم حاکلا فتن )ام هني ناطل ىلا قرش وأب ومالسالا هلع ضرعی ملام هللا ےھجر

 + رهملا تان %

 هلاادایدم کن یلحومرهم نالوا ه دکتمذ نکنااقحاکن ه دیراس هلاد ز یو دنه

 زالوا # اولا *یهرولوا رداق هربج ه دیز وید
 محهبال ل اق مهضعمف خیاشلا فلتخا دقف هم ولعم ةياغ ىلا رهملا ليج ا ناکناو)
 تولاوا قالطلاوهو اهسفنق ةمولعم هیاغلا نال اذهو میحاوهو حد! لاق یهضعب و

  (اهسفن منع ةأرملا ف رهملا ق یناهرپ طیحم)
 لجا یلجومر هم نالوا ه دنتم ذ دی ز هرکصندکد تا قیلطت انیب ی دنه یسهجوز دیز

 هرداق هغملا ند دی زی رهم لجالا لولح لبق دنه هسلبالیح اهل مولعم

 رولوا #باوخا # یرولوا
 رها لبق هوبلاطبنا هل لهف ارش ةئرولارتاس لحاف جورا ىلع رهملاو ةأرملا تنام)
 دقعلا ء ات و ة داب رل اك دقعلا ءاقب ىع دتسبف دقعلا ةفص ليج ألا نال عت ب اجا الما
 نع ق دازوا عملا كل اله دعب نعلایف لجاول هنا یرب الا قييم و هیلع دومعلا ءاقب

 ج معاف عيبملاوا ىرشملاو عيابلا ك اله دعب لجا ولو حصبال عبماین وا

 (یوعدلا باک ین هیدعاق )

 هرکصندک دتناجوزت ه دنزرضح نیدهاش هلبس هیعست رهم شورغ ز وپنکس یدنه دیز
 هنفیدلوا هععس هینالع *میمست ودیا یو زت هيالع هلیس همسر هم شورغزوبکیا كيب قتلا
 بولواوغل رهم همس نالوا ه دیناث دمع هجریدقتوب زا هسلبا داهشاو ق اقنآ دنهو دیز

۱ 

 هنن رزوا دیز هنمات رهم نوعا دنه هدا ز نیش وغ زو رکس نالوا هبعسل دلوا دع



* 

 هند
 زالوا 9 باول ۱-1 ,یمرولوا مزال هنسل

 ةنالعلاقادقاعتو رهم لعرسلاین اعضاوت نا رکاب هینالعو "یشب ارس رهع اهحعز)

 ةمعس دتنالعلاو سلا رهت همانا كولا لیعوااهیلع دهشا نوکی نا الا دنالعلاف مک |

 (هصالطاقن هلثمو رهل ای هيزازب)
 قد رف ند دیر یطولالبق بودا حور 7 هدعلا ات یوم اا كور 3 در 1

 زالوا 8 تاوطا# یرولوارداق هغ[ ا دتسن هنمانرهم ن ند دب ز دیه دل وا

 یکم ىلع دیزیال ل الا اره "یطوناف اهالخناو "ی طوالب وفا دععق " یس ت تالو) :

 (رهلا ن ةعيرشلار دص)

 لوخدلالق ۰ هرکصتدکد شا حور لیس هنعمل رهم هلا ردقوش یهشارصن دنه ید دیر :

تواوا هد رشم هلدا م السا یفزرش دنهه ولطاو
 اا یز 

 هغلا ند دی ز نفصن كنا رهم دنه هسالواقل رفت ن ند م هلک ابا دی ز

 : رولوا # تاوطا ۶ یرولوا هرداق

 فصلا اهلاف هلق ن ناك ناو رهلا لک اهلف لوخ دلا دعد ناک ناف تان زن ءانالاو (

 ( زفاکلاحاکن ف رافغلا حط )اهل ءشالف هالا یهناک ناو مالسالانعی الاوه ناک نا

 شورعناسفط هننرزوایرهم شورع نوا دلدنهشهجوز هدننوم ضر دیز
o Ekناسعطناناوا مضدنه قح هحشالوا را رج ۳ طسلواتوق دن زه دعا  

 زاذوا ٩۴ باوا یجرولوا هرداق هغملا نددکرتیخد یشورغ

 رقاوارخآ رهع اهلرقاوا اهرهمف دازوا هم دب زا هوم ض رم ف رقاف فورعمرهماها)
 تو یهو یش ا یاس اهل

SOE iF ER ۱دنع اس  

 ی Hh BSS م علص ورع بولوا توف قتعلا لبق ورع ندل وا ره ا

 زالوا#<با او #۱<یمرولوا هرداقهغلا PORTER هحوز اوا ءانس هر ول ر 2 ِ

 خو او نقلا ىلع یا مهیلع ةقفنلاو رهلا ناک نذالاب یا هبا اوعکت ناو)
 (قیفرا حاکن رز د ) ءافینسالالحم تاوفل هقفتلاو رهلایا ناطقسب مهتوعو

 هک نولخ تودن حوت هرس دید لحوعرهم ها ردقوش هرزوا قل وار ۳۹ یدنه ددر :

 دنه الاح هئسلنا قیلطل یدنه دبز هلغل وا ر هاظ ینیدالوار گن كل دنه هر صن صدق دنلوب ۱

 زولوا *# تباوطا # یمرولوا هرداق هفلا ند دز ام امت یرهم
 || حاصلا لع اهمال الج اهلا لک ن كانك سل یهاذاف نکب اهنا لع اهحوز) ||
 بش ال نکب رغ یه اذا رکن ۱ اهنآ لع اهلثم دم رهم نهر كن زاب اهحوزت ناو ةو تاز ان ۱

 ۲ ) رھا هیزازب )لما ا مضاو قیفوتلاو « داب زا

 هدع)تودنآ وز هة اتر ها وو یشن ندب یکیدبا نیع ةا

 |تودار ارو مه هتشسرپ هرکصن دکد ردتا لی ۴ هنسرت کات یدیز له هلغلوا رهاط ینع

 شست

 6 دیزر
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ssاندک دع 1 < ورد و وا اردقوش یهریغص دنهیزرف  

 1 ورع ندعو و یطو هلغمالوا هقیطم هعاج بولوا هلورهم دنهنکل بولا مقاو فافزهر كف 1

 | قصف* اوج *ی اتو نر مزال یییفصن زار هم هدب ز اتیا :

 هعقاو هه ت ولخ رکصن دک دشا: جوزت هل هیعسل رهف هقبا ز دق وشیدنه دیز

 ا فراصبالارب وقت ( ىطولاک عاج | هعمقا ی میوه امر ۱

 ۳ تی هال لحوم لعتال ییحرا ق الطلان مادر ا 1

 دععلا نالو 5 ءامنا ضد انال عازتالب ةداب زا مزلنال طایتحالل جاکللا ددحناو )|

 تر

 رولوا × باول نا. یمرولوا هرداق هغملا ند "دیز ییاعسعرهم دنه هلغملوب
 طابتح الل ء.دعلا تکنو هک نینعلا ةولخ نال اب ال نا رهلآ لکاهاو)

 ۱ (نینعلاق ور در"

 ناضمر موصوا "یطولا منع ضرك اعطوا اعرشوا اسح یطومنامالبةولحاو)
 IG e ر ٍدص) رهلایا ه ذوو لمنوا ضرغل مارحاوا

 هسلبا قیلطت نیدعا یطو یدنه دیز نکیغوب "یطو عنامناعبظو اغرشو اسح تولوا ||
 رولوا# تاوخا »< یی زولوا :هرداقهغل امامت ندد ننام 2راه

 کی ز و دکد تا | لوخدو ح و زت هلیس هبعس رهم هلا ر ذو وش ی دنه دیز

 ند دیز نهم نالوا هدنتمد دز دنه هشلنآ قیلطت اینجا یدنه

 رولوا *باولا* ییرولوا هرداق هغلا

 ۳ خك اف ةعج راب لحالا د وعيالو لت هنا یضاقلا زکذ و قارفن:سدل یعحراو
 ril) تاک رم هزاز ) دجوبلو ليج الا آلا دوجی الف لاز لح الا

 عاق حاکن م هرکصتدکد تنا لوخد و حوت هس دیجسل رهم هقا هانی زا ک ی دنه دی زآ

 بو حاکندقعدیدجت ةلس ةع هم هلا كب چک انه اطاتحا پن کیا

 نکررب و هدنهیتب رهم ها كيب یمرکی نانلوا هیعس هدلوادقعدیز هسلیاقیلطت یدنه
 كيب یمرکن ناثلوآ همس هنمان رهم « دین ا دفع هرزوا رحم هجن و ب ويعا تع انق دنها

 زالوا #< باوا # یرولوا هرداق هغلا نداد زالو ی هجا

 ( هز ربلاحاکن نم ر شع یناثلا ف ) هنصق ام ا فیکف تب لیاتلا

 ی تا تودنا لوخدو حوت هلپس مس لحمرهم ایشا ر دقوش ی دنه دیز

 کاو تاب دول نوقبح قسم هب هروب زم ءایشا ورع ه هرکصزدکدتیا ملسب هدنه

 دل نماض هدنه یی راتیق كن هرو زد ءایشا دیز هدعب تولانددنه یب هروب زم ءایشا

 هرداق زنریصل نده 2 دنز نب رلتوف كن هرو رم ءایشا دنه تولوا و

 رولوا ۴ باوا # یرولوا ۱

 جوز الج ەتيعا مریلا او ةراجالا نیب یلاعت هللا هجر دف

 (تیداملا ین اذکو ۷ ق نيلوصفلا عماج)



U 
 # هک رخآ عون

 قیلطن یدنه لوخدلا لبق بودیا جوزت هدنزرضحدوهشنیدغیا هیعسار هم یدنهدیز
 رولوا #باولا # یرولوا بجاو كمرپ و هعتم هدنه دیز هسلیا

 ) طولا لبقاهةلطنا ةعتلاوتاموا ئطونا اهلثم رهم اهلف هافنوا رهلا سي ل ناو
 ) (اصاطع رهملا ف ییلیز

 ردهفعو راجو عرد #باولا# ردت ندباولا یراکدید هعتم هدنروصوب
 ) اینغ جوزا ناکول لثلارهم فصن ا هنصن ىلع دیزت ال فحل »و راخو عرد یهو

 امهلاح هعتلا ریتعت وا اریقف ج وزلا ناكول مهارد هسج نم صقتت الو

 (رهلا باب ق راثغلا ح») :
 هخا ر دقوش رمشنذا لدیز یع نی ویال یدنه نکیا رضاح دیز یساباب كن هریغص دنه

 هدقدلوافقاو دیز هرکصندکدتبا ئطویدنهرکب بو دیا ج وزت هرکب هلبسهیمسا رهم
 هظفح نوجما دنه بولا ندرکب ییاعس#رهم دیز هسلیا در بویلوا رج یروب زم دع

 رولا لقا نداعص هلیا لشعر هم # باونف-#۱یرولوا ر داق
 | بو بسلا تيلي و دلا طقسف دساقلا قي لوج دلاک فوقولا حاکللا ىف مکحو )

 ( رهملا نراففلا جد ) لئ ارهم نمو ىعسلا رهملا نم لقالا

 مزال هن هدنه هسلبا هلازا ینتراکب بوقوص ِلنکد هنچرف كن هرغص شز هریغص دنه |
 لثه رهم # باول لا  رولوا 1

 رهم بج رخالا لعفب ام#لدحا ةراکب تلارف یرخالا ىلع امهیدحاتعقو ناتبص )

 هیلعو هيلع دحال ةيبصل یص ینزول یرغصلا یواتفنم اذه لصاو ةسصلا لع لما
 ( ةصالخلا تانانجنم ىناثلا لصفلا رخآ ىف ) هلاعفاب ذخاّوم هلال رهلا
 یرولوا زناج كیا جوزت یدنه یزرق اعاضر ورع یشادنرق اعاضر دیز

 زالوا # اونا #

 هدعب تودیا ئطو و حب وزت هلبس دیعسل رهم هقناردق وش یدنه هلکمالب دی ر هدیروص وب |ا

 هرداق هغلا ند دی ز ییاعسم رهم دنه هسنلوا قیرفت ند دیز دنه تولوا تا هلبا هندن

 رولا لقا نداعس لبا لفم_رهم ٭ باوا یرولوا

 ع دز ملو ئطؤلا لثلارهم باا ضاقلا قرف نا دسافلاح اكنلا فو

 نم هارک ابوا ةتقوملا وا ةديوملا مراكب حاكنلاكلطابلا ىا دسافلا حاکللا ینو (رهملا ف

 : ین بی طب ن اهربغوا 2 دعلا ین وا ةرلا ىلع ةمالا وا دوهش رغب وا اهتهج

 (رهلا ین یناتسهق ر
 ردقلوایدنهورع هرکضن دکد شا لیکوتیورع دوز یا رهم ها كينوا یسفندنه
 فافز هلکمالیدنه هدعب بودیا حیوزت هدي ز هليا رهم هما كيبیلا بویقیا ی وزت هپ ها
 | هلکعادربوُغی|لوق هدقدلوا هفقاو دنههرکصتدقدلوا لخاد هدنه دیز تولوا مقاو

 یرولوا دخل !لثم رهم ند دز دنه هسنلوا قل رفت ند دی ز دنه

 ٭ باوا



E: 

 رولوا ٭ باول ا# ۱
 لک هق دصو رانید ره! !حوززا لاق مث هدم هعد تماقاف اهجوزف فلا مولا تلکو )
 علبام اغلب اهلثم رهم اهلق تدز ناف رابخا اهلف راتب ذب هلكوت مل ةأرملا نأ حوززا رقا نا

 ( حاكتاب ةلاكولا ف هيزازب) لصالانم حاکللا خاسضنال ةدعلا ةقفن.اهل سبلو -

 لس هیعسن هم هخ اردقوش لقا ندنلشمرهم هلیساضر هدنرزر ددو هش نلفت هغده
 نکرریو هدنه ییاعسم رهم بودا قیلطت یدنهدبز لوخدلا دعب بودیا جم وزت هدیز

 لثم هم بوم ا ییاع*رهم بوید رد هدانز نداجسم ثمر هممنب هدیز بويا تعانق دنه |[
 زالوا # باو لا < یعرولوا هر داق هکید مرولا

 لیعایضارت اداو ئت ىلع ايضازي ملاذا توا رهلا مسي لایق اضیا لجل رهم بحوو )
 (رهلایررد ) تحاولاوهآ ۳ لاذف ۶شس

 .نالوا هدنتمد دیز دنه هدکدتبا رب ]۱ تولوا تو ديز |

 هرکصندقدلا نن هکر ابلغ ین ها ر دقلوا هل درحم لوق وید رد هجا :كمقرف مرهم

 هلغما لوا یس هنب ب لدنهو یوعدویدرد هكا كين یوکم دارهم كنس ند دنه هیرو راس

 | هلاخدا هنارمم ب ولا یب هجا كيب یم ۲ دنه كج دیا هنب تماقا هنن راعدم هرو راس

 رارولوا # باوا # ی رارولوارداق ۱
 نب تماقا ناف ةدا لا عدت ةأرملا نال الوا لثلا رهم هلدهش ءاوس تلبق ةن ماقا نا |

 لبقت كلاما ىلا ةعيدولادرىلع هدب جدوملا ماقا ادا اک نيول ادر لقت هنسلانال اضیاتلبق
 اهل دهش نا ةمدقم هتنب و لثملا رهم هل دهش نا همدقم اهتیف هنیلاامافا ناو

 (رهلا باقرافغلا حم ) _
TEهک زاهجلا زاهملا ی ق فالتخالاق عو  

 هدعل بور و زاهح رادعمرب هش ز هدکدر و هرا یسیز یزد دنه نالوا ندسان فارشا

 یضعب كن هروبنم باوثا دنه هدکدتنا رب نس هرو راس و یدنه بولوا توف شز

 ادیشعا هبه هرو راسو یوعد وید مدیشمرپ و, هلیقبرط تیراع ییاوا ردقوش نوجا
 تماقا هتساعدمدنه را هسام هدیاه تماقآ هش رااعدم هبرو راسنکبل تودیآ یوعد وید

 رولوا # باو لا  یرولوا هرداق هذخا لقتسم ییاشا لوا جدا هند
 هنا بالا یعداف هنیالا تاغ اهحوز ىلا زاهد عم هالا هحوق هلاع هتنادهج ا

 ىلع ةنببلاو جوزرا لوق لوقلا ےھضعب لاق همفاوفلتخا المنا ید اهجوزو هبراع ناک ||

 لوقلا مهضعب لاقو یلاعت هليا هجر لضَفلانإ دج ركي وبا مامالا محل لاق هيو بالا
 ناکنا لیصفتلا ىلع باول ا نوكينا بن انالوم لاق كلل او عفادلاوه مال بالا لوق

 نم ناك نا و ةراعالا نع فنأب هلثم نال بالا لوق لبقنال فلرشالا و e بالا
 رهاظلا نیح نملاقایف ب ذكم سبلو عفادلاوه هنال بالا لوق لوقلانوکی سانلا طاینوا

 ( ةهلا باک نف ه دلو نم دلاولا به لصف ناضاق )

 + تبلا حاتم ف فالتخالاف عون لم



V.F 

E ءزدنهو دیز یس هبرو كلدیز هدنرلق وا تو اب ۱۳ EE 

 هلدنهتوپ دردنددی ز کرت نوګا اشار دقوش نالواماص هباسن و 9 تولواهدل ا

  ۱ردکنسبغنق لوق هسالوا یس هنپ كنیف زظ ب هد ردیکلم : دنه یس هبرو

Ent درو ادب ز * باو ۲ 

 ( امه ج ردو هفینح يا لوق جور هثرو لوق لوقل اف امهترو فلتخاق نام اذ جا اما

 يجز ريتا هارلا درو لوق لوقلا یلاعت هللا هجر فسوب ییادنعو یلاعت هللا

 ملک ا ناب )ب (
 یا هلبادب هدک دتنا | رب ینسهنزوژیاسودنهی د دح وز تولوا توفدز

ERR هبرو راس تولدردعب دنهنوگا ها دوعنردعوش نانلوپ هدل بم 

 ردکدنه #تاوب 1۱ ردکتسختق لوق دسالّوا یزا هندب

 ( یساوااوراععلاو لرلاو قیفزلاو یناوالاو دعتسالاو شرفلاک امهل طصبایف دللوعلاو

 منيع عم یعل لكلاف اهدحا تام ناف نیبحان اک اذا اذهو دوفنلاو
 ) ء,(ىوطدلا نمفلانحلا ف ررد ٠

 هک الانو ةو زل لايف لصف ل
 ندلوخد دنلزممیرع ند ه %3 هد هنس ن مراح یر عك واو دالوا لدنهیسهحوز دیز |

 رولوا # باوخا *# یی رولوازداق هعنم
 نت اهشقو دعج لکی لوالا اهحوزنم نیذلا اهدالواو نی وبالا 0 ؛ زنم عن الو)

 يل اش اهبلا یا اه دالواو اهوبا دراول اذکو هنس لکی مراحا اروحالنم 
 (حاکلان رم هحاالا و رظطان ۲۱ فهزازبر)

 نوعا كدروک ی دنه نا زد ز نوکره رکب د و ورع یراشادنرف لدنه یس هحوزلدیز

 یرک و ورغ تولوا یار دیزز هسلوا رولک  Eر ٥ ندلوخد نل رص یراع ند

 ووا ۴ ناوخا # یمرولوا رداق هعنم
 ) ازان ف اهل لؤشدلا ن اهلها نم ادحا وا اهماوا اهانآ عن نا ج وزا دارا اذاو
 زا و اندنع هتوتیلا نع مهعنعاما و ةعجج لک ق ةرب زال اهيلع لوخ دلا نم عن

 (تعشلا ی نیتفلا هنارخ ) یوتقلا ةیاعو انحلاشم ۱
 نوا لتزوکی دن هنلزنم لدب ز نوکر ه بنز یسانا كنسانا دنه یس هجوز كادیز

En هنلزم یرغ ا هنس ینیز بویلوا یضار دیز ةسلوا رولک 
  ۱*زولوا ۴ ب اولا # ییرولوا زذاق

 ) خال هل دم اھل لوخدلانم المان مادحاووااهاناوا أَرلاما لحتزا منماذا
 تسلا حورطا ن .عاهفتم ادا كلذکو اهحوز هضح اهنا روز اهوباو یرغصلا و
 رادلا باب لع ناعوةيف اهعم ملکتلا و اهيلا رظنلان م.اهعتعال نکلو كلذ هلف نیوبالا

 حاکلا تاک نم ۲۷ ف هناخراتات )رادلا ااو (. 1

 عاج مت دوا کاو یی |

۱ 

 ےس



N 
 ناکساهدنانب توط لزم ةقشاب مالوا هتک اسهدلز درب هبا بایز دنه هدک دوا ناکساینیز ||

 زالوا # باوا ۴ یرولوا هرداق هبخ هدیز وید هلا:

 ةف نا دنخاتالذ اهلشبل د دخ لعاتس دیرا و كأ عح نکساالاناتلاق قول
 ار لاعت هلان دم ل وق وهو لاعت هللا اھ جر فا یاو

 (قالطلا نم هجوزلا هعفن طوس اع*هشف) ۱

 رد لدن ز نوا تراتز یدنه هد دعج ره شابا وی سانا دنه یسهحوز هلدیز

 رازالوا انا ولا یجزارولوارداق 0 هدنلزنم سندا ادب ز هدن راکدلک

 (ناتسملبق هتلئسم ترح) ۱
 لبه هد هدلب لوا دیز هر کصندکدتیا مج وزت هد هدلب لوا یبنه ندنسلاها هدلیرب دیز

 هفاسم هبهدلب لوارمسنساضریدنهودردراو ت وعظ هدنسارکتسا ا ر

 زالوا باول ا٭ یرولوا رداق هکمروتوک هنس هذلد ودنکن الوادیعب رقس
 || لوالا لعیوتفلاو ةياوراا E اهب رفسلا ل لةو رفسلا نودام ءاش تیح اهلقت هلف)

 ۱ (رهلاق قلم )

 رول راوهدنوک وا هلا طس ورسو مادقا یشمهدمادارصقا هیارخ دل: تدالوا لب توپ

 نونلوا#* باول ا × یرونلوادعدیعت رفسهفاسمهن رب ر نيترو نهنیتدلب هسلوا

 كلفلاولبالا راسام و هو طسو رغسب اهیلایلو مانا ةت هقاسما دصاق هدلب توبب قراذنم))

 سصخانم مانا هني 0 ارملاو (رفاسلا ىف PEN ا قیلب اهلملبا قو تلد تعا اذا

 » طرتییال هزا ےیل او هد اوفلتخا لبللایلا موی لك فس ظر شی لهو هتسلا م با

 ۱ ۱ (رفاسلاف قئار رحم )
 | بولوا هداشانرب نوا هرغصبلتز تالواهدننادلدنه یس هنضاح و دز

 | تولد رد هدنشابرب نوا درع دب ز هسالوا دعیطم هعاج ت ولوا هلورهمو هر کل

 زالوا باوا * ىرولوا رداق هغلا ن د دنه ییز ۳

 جو نینس حست ليقف حال غم غولبلا دف اوغلتخ او
 1 تافل ىف فاو اا حرش یاکلان م )هردقلاو لاعحالل

 ۱ ی | ردیا ی هدن ز نسفن دنه نالوا لزم هد ر وا ہا

 دی ز هسلبا وز هلیس هیعس رهم لقا, ندنلثم رھم هلنبط رش كماعنا حارخا ن دما

 || كمروتک هنلزم ودنک نالوا هدلخرخآ هد هدلبلوایدنه هلکتبا ءاقیا نل * ر هم هدنه |

 ۱ هربعلااغاو نسال هربعال ها

 ا ٭ںاولا٭ يرولوا هرداق هعاتتما ءاس هو زمذطرشدنه هد
 || اهل یعس ادا هیدیرباهیلعجورتسال ناییعوا ةدلبلا !نماهج ربا لع ها جور اذاو)

 || هل سا و ءا تيح ىلا اهلتن,نا حوزالفاهر ھم ارلا تضبقناف لت ار هم نم لدار ھا ۱
 (رهلآنم هیناخراتات) حورطانم عت ء نآ + ۱

 لحخمرهم هكا ردعوش یدنه یزق هربفص نالوا هدنشاربنوا دن نادنسالانها هصخقر | ۰

 ۱| یدنه نیدمر و هدیز لغم نهم ل دنه ورع هرکدطت دک دتنا خور هورع هلنس نینجا



{Vr 
 زداق هکمروتکهنلزم یدنک نالوا هد هبصق لوا بولا ند دیز

 زالوا # باوا # یبرولوا

 لبق اهکاسنا قح هلن ناك قادصلا ضبق لبق اهجوزلا تبهذف تجوز ةريغص)
 ضبقلاقح هل نم ىلا اهرهم جوزا عفدي ىح جوز !نماهعنعو هلزممیلااهدرب ناحاکنلا

 جوزاذا لحراا اذكو رغصلالاطبا كاذلطییالف ءأ لا قح قادصلا سفللا نم نال

 جوزلا نم اهعنع نا هل ناكر هلا ضبق لبق ج وزرا ىلا اهلسو ةربغص یهو هبخا ةنبا

 ) (رهلا ف نیتفلا ةنازخ

 # مستقلا 6
 هنب رزوا تك هي وسنو لیدعت هدنرانیب هد هعیاتنوتب هلي را هجوزدب ز نالوا یس هحوزیکیا

 رولوا # باوخا # یرولوا بحاو ۱

 | سولللاو بورشلاو لوک لایق نیتمالاوا نیترطانیب ةي وسنلا هيلع ی یادی فو)
 || لحزا لاحربتعا نم لوق لع قلا و ىل اولولا رکذ اذکهو یهتن ةتوتلاو یکسلاو

 امهلاح رابتعا نم هب تقلا لوقلا لعاماو اضبا ةبجاو امهيف هب وسنلاف ةقفنلا ىف هدحو

 عن ف اقلطم امهشب هب وسنلا مزلتالف ةرقف یرخالاو هينغنوکیدق اهلرحا 0 الف

 ) سقلا ف قار رح (
 هعفا رح هب یضاق هلکماعیا هیوسن هرزوا ررحم هجو هدننب یر هحوز دیز هدنر وص وب

 هرزوا ررح هجو بو دیار وج هتي هرکصندکد تیا ءاضق هليا هیوست یضاق هدنراقدلوا

 رونلوا عاجاهلبا تب ومع * باوجلا ۴ رولوا م زال هن هدیز هسایا هی وست

 ( لفتسنا هبللعیض*كلدق یرخالاهتعع هتاف ارهش ام ھلدحادنع ماقولو حارعلاقو

  RRO AE 7و ۳۱۰

[1۳۳ 

 هيلع مارحوهام بكتراو بدالا ءاسا هال لدعلاب هرعاو هب وقع هعجوا ىضاقلا هاهن

 (مستاایف قناررح ) كلذ قرزهیفروطاوهو

 < جاکلا ف تش لئاسم
 ن دجوزتیدنه هدعب بودیاادهاایش زنا ر دقوش هتمان ناشت هدنه هدقدلوا درمان هدنه دز

 رداق هد ادرتسا نددنه قحلوا هعاق یب هموق رع ءایشا دز هسلوا عراق

 رولوا ۴ تاوطا ۷# ی رولوا

 دنس وا رهشا هتسلا رهلآ دقت تشکنآ ین تنبلاوبا لاقف لحر هبا بطخ لحر )
 جوزیاف رهلا دعني نأ ییعردعب لو بالا تب ىلا انادهب تعب لحراانام كنم اهجوزا
 تعباملک اذکو درسا كااهوا عافوهو رهلت تعباماولاق ثعبام درسنا هلله هتم هاب

 كلذ ق هآ "یسالف كلهتسلا و تالاهلا اما و ما وهو ٠ دنده

 ۱ ) ا سح ق ناص اق )
 ۱ رو جوملا لبق هذعب تودیا | دها لروب رب هتمان,ناشن هدنه هدقدلوا زنا هدنه زا

 نیم ندنسهکر دنه کروب لوا دیز هسلواتوف ید دنه تولوا عياض هدندب دنه |

 هر داق



۳ 

 زالوا ٭# باوا ٭ ی رول وارداف

 ٠ .(رهمل اب اهسفن ةأرملا سبح ف نانعات نم افنآ ماع منهن )
 اشا لوا د دنه ب ودیا لاسرا اشا صعب هدنه هدکک دتا ج وزب ی دنه دیز

 ندیز هدکدتنا قیلطت یدنه دی ز هرکصن دک دتنا لاسرا ایشا ضعب هدیز اه دنس هلناقم

 كنيفرطبوید دیشب هبهځد دنه نوید مدیشمرب و هلیةبرظ تب راعاهدنهییایشا لوا
 یخددنه الاح هسلا نددنه اعرش هلغلوا كنب دنک لوق یسایشا دیز هلغمالوا یر هشب

 هلغلوا شدریو هلبقی رط هضواعم ینایشا یکیدرب و بودیا نظ یدتیا هبه ییابشالوا دیز
 زولوا #تاوختا# یرولوا هرداق هدادرسا ساشا

 اهقراف مث هیلا تفز و اضوع كلذل ةأرملا هتضوعو اباده اهبلا ثعب و ةأ مهاحوزت لحر
 ض وعلا دادرسا ةأر ت دارا و درب نا داراو هنراع كلذ تثعب تنک ب وزا لاقف
 اهنال ثعبام درسي ناهار و كيلعلا ركتآ هلال هع اتم ىف جوزا لوق لوقلا اولاق اضيا
 | اين دحاو لكل ناکف اض وع نكي هبه كلذ نكي اذاف  ةبهلل اضوع تعب عزا
 تالنکو ضوع اهنا تعب نیح تحرص نا فاکسالا رکب وبا لاق و هعاتع د رسا نا 1

 اهتننتلطب واهنم هبهكالذناک اضوعنوک,ناتونو تدسح اهنکا كلذبحرصي مل ناو |

 (رهلا ف ناتعضاق ) ت
 دلو رپ ند دیز دنه بودیا ئطو و ح وز نسدنذا ل ورع یدنه یدلو ما ورع دیز
 هدقدلا نودیاقد رفت ن د دیز یدنه هلقمالوا رحم هدقدلوافقاو ورع الاح هسروتک

 رولوا 3 باولت #یمرولوا رداق همادنهسا نولا ځد میروب رم دلو

 قتعل و هتنهو هع زوجمال یح هما کح ین وهف حوا نم دلوبتءاق لولا اهحوز ناف )

 متمسیال ةد راج تناکاذاالا هتراحلاو همادخحسا هلو دحال یتسیالو لاملا لك نم ىلوملا توع |

 ( دالنتسالایربدقلا ف )لاهما طو هال اهب
 الوضف ځد ورع بودیا حوت هدنز هدنررطحم دوهش هدنبابع لدي ز یتسقن هغلاب دنه

 هدنه دب ز هسلوا توف نیدلوا رحم یرو رم دعع دیز هرکصن دکد نالوق نوحا دز

 ز الوا # توخا # یرولوا ثراو .

 دععلا لصا نال ثراوتلا تسال هزاجالا لبق نیحوزلادحا تاخ یلوضلا جوز اذو )

 (ونکلاو لولا ف تاباورلا نابب ) تولاب لطف فوقوم
 ی دنه ب ولک ورع هدعب بودیا ج وزت یدنه ین هحوکنم كورع ن دیک هرابدرخا دیژ
 زادوا #باوخا ۶ یزوآواتراو هدیز دنه هسلوا توق دیز نیدمردتا قیفت نددیز

 هبنوتراوتب و بسنلا هب تب ادساف هنوک محاکنلاناالا ةدسافلا نکن الاتراونالو )

 ۱ ( رفكلا لها ارم هبناهر لات )
 بودیا راکبا دیزو یوعدوبد لدتیا قیلطت هلبا قالط جوانبنس ند دیز یسوز دنه
 هرزوا یعرش هحو تولواصم هدنراکنا درز و بوبم هدرا هني تماوا هتماعدلن دته

 مکح قالط حوا هلبس هموقرخ یاوعد دنه درج هسالوا تباث قالط حوا . |



 زالوا ٭ باوط# یرونلوا
 | هلبادب ز هنب رزوایرهموهبلاطهعلخ بولوا هغراف ندنسهموق یهیاوعددنه هدنروصوپ
 ج وا ینب دی ز دنه امدقم اح هسلبا حیوژت هدبز سفن هلح-الب هرکصندقدلوا ملخ
 هلح البالاحقحعلوا هلی وا رولوا مزال ملح هلکعیا یوعدوید یدیشعیا قیلطت هلباقالط

 رداو هشت رفت ناد دز یدنه ویدز الوا مي یی وز یدنه دبز

 _ زالوا ۴# باوطا * یرولوا

Jتلاقوا كلذ ىلع ترمصانا دام اه تفت ا تدارام الث بوز ییقلط تلاق  

 ( عاضرلانم ۶ یف هی زا زبلا ف اذکو یتفلا ينم )راتخلاینزاج تیذک

 ورع هسلیا هحابا نطو ءادنه هورع نیدنیا جیوزت یدنه یس هیراج هورع لوق دیز
 زاموا#ب اوج ا#یرولوالالح كعيا یطو یدنه

 هلوقل كللا و حاکللا امهو امت ثلائال نيهجو نم الا هتطو لح ال جورفلا نا عاو)
 نیمولم رغ مهناف مھناعا تکلتامما مجد زا یلعالا نوظفاح مهجورفل نیذلاویاعت

 کبک. لداف فتن ) ما حوهف نیهجولا ادعاخ ةبالا

 هدنه الاح هسرغوط رک: دلو جوا هد دحاونطب ندنشارف لدیز دنه یسهحوز دیز

 زا هلعرغوط رکذ دلو ج وا هددحاو نطبدنه ه دکدتسا كعب ینس هلماعم جاوزا لوالاک

 زالوا *ب!و لا # ییرولوا هرداق هعنم یدی زوید مرولوا شل وا مارحاکس
 هلبارهم هما ردقوش هورع نسفن ندلوا هیضقنم یت دع دنهیس هقلطم هحوز كدیز

 ` رولوا مزال هن هورع هسلبا ئطو یدنه نکرولب ورع هدکدتنا ځی وزت

 ییقا كنلثم رهم هليا یعم*رهمو قي رفتور عن * باول ا ×
 بودیا راکنا دیزو یوعدوید ما ل هحوکنم كنس نب لدلبا حوزت نب نس نددیز دنه

 ا جاکت رهسلبا هفداصم هن رزواحاکن دنه و دن ز « دعب :

 زالوا باوا # یمرولوا ۱
 ءادشالان امهنالحاکتلا تشیال ناک ح اکا نا لع اقداصت مت کناف هحاکن تعدا لاق)

 )۰ف نیلوصلا عماج) حاکتلاتس رال عوشو نزامدک اقداصتول

 بودیا لست هورع یدنه بولوا یضار هکعا خطو هورع یلوق یدنه یس هیراج دیز
 لالح كعا یطو یدنه ورع هلغلوا یضار هننطو درج هنساعاحاکن دعع

 زالوا »۴ باوطا# یترولوا
 ل هسلبا یطوبودنانظلالح هب ودنک هلیساضر اد ز نتطو ادنه ورع هدنروصوب ||

 كلا ئطویدنه دی ز هدعلا ءاضقنا دعب هرکصن دکدردتا قیرفت ندورع ی دنه دیز

 رولوا # باولا ۴ یرولواّراج ْ

 تانک اهتطومرح هب راج تناکناو هلکا مرح بوصعلاک ادساف ءارش یزشلالاق )
 جال دبعلا ءاضر و ع رسل افح مرح هنکل كاملا هب و لر

 زا دعلا ءاضر هيف لم ال مرحال اترا نا ىرالا كلذ شیلا: عرشل ق سم

 ی ی ی شب
1 ۳ 
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 هنآرما یهف دنيا ماقا نخ هنب هم ناک ناف دحاول ضقی لرقت ل ناو امهفداصت هنأ مما |[

 لحرا اذهب تحوزتو ىتدع تضفناو یتعلطف كتجوزت تنک ل اقف اهح اکن یعدا )|

 شد

 2 هب یضر ناو كلذ هل لحال برا دّمع ىف كلذكو ةحابالاو لذبلا هيف یرجال نح

 ) عويلاق هیدعاف) ۰

 نس دنه هدکدتنا یوعدوید نس مهحوکنم مبا مب نس ند ذنه نالوا ه دنل هم لورع دز

 .ج وز هورع یمضن هرکصندقدلوا هیضقنم مدع هلکشیا قیلطت هدعب بودیا حوزت ین
 ندکدتا قیدصت یدنه ید ورج بولد میس هحوکنم هدندب رم هلو رج الا مدیشعا

 نوب نه علخ هسلوا ملخ هني رزوا هقا رادقمربهلیادیز دنه هلفمالوایسهنب ك دی ز هر ص
 زالوا *باوخا* یرولوا همزال تدع نددب ز هدنه بؤلوا ےح

 نا اما نیلجز نم ةأرلا خاکن یوعد کب اماقاوةأتحا حاکت اھ لک یعدا ناف لاق )
 یهف ترقا ناف الوا امهدحال رقتنااماف اهل هضبالو یناثلا ناک ناف الوا ةبقاعتم نوکب

 امه دحا تدب ن نوكت نا اماف اهماقا نآ ورارقالا نم یوقا هنبلا.نال هرغل ترقا ناو |
 لیثد اهب لوخدلا وإ هتيب ىلا لقنلا نال هنأ بمآ یهف كلذ ناك ن اف الوا اهب لخد وا ||
 نوا عرصتلانال لبقت اهنأف هحاكت قبس ىلع هنب اخل ممسناالا هدقع ی ران قبس |

 انایع تباثلاک هتل تساثلانال ی راتلا قبس تدا نخ كلذنکی ناو ةلالدلانم

 (لاجزا هبعدیوفهیادهلا حرش هیانع )
 زا دولوا #باوجا#یمرولو ارداق هنس هلماعمجاوزا هلبادنهنی دی ادقعدیدجتورعهدنروصوب

 دّتعلا دیدحالب یناثلل لحس ل والانم شب تلعتخاف ل والل ناهربالو یناقنا اهق دصو ا

 ىلعلد ناو علنخا ىلع مادقالاو حاكنلا توبث م دعلو علخلا ةحع م دعل : دعلا بخالو
 یب اسلا عرصلا لطبیالف یناثلل می رسصلا رازقالا دعب نکل لوالا ح اکتااب اهرارقا

 (جاکلانم ۱۶ یف هیزازب) می صلا نمیوق|نوکبال هنال قحاللا رارقالاب :
 +٭ عاضرا باک #

 راج كمي ج وزت ینیز یشادنرف زق اعاضر ل دنه یشادنرق زق ابشن دیز
 رولوا # باول ا # یبرولوا

 هبا نم هیخال لګ هما نم تخا هل بالا ی اک و اع اضر خالا تا لع و )ا

 ( عاضراین حالا تلم )
 ا رولوا #باولا»یمرولوا راج كا حور یدنهیسانااعاضر لورعیشادنرق ابسن دیز

 (عاضراقرر د) عاضزانم هتخا ماجورب نا هل زوم )

 ی »۴یمرولوا ا ك۶ا حوزت یدنه یزداعاضر ورع یشادنرفاغاضر دیز

 | بسنلاک عیضرلایا هیلع تیلغت هيف اهموقعم حوزراو هعضرل ایا نامرح*) ۱
Êارز لک هباک ه دج ال مر عين ن هتمرک هتمرح|  

 هعضر لا ىلع هعیضرلاحوز اذکوهعورف هجوز اهنال اهجوزیلعهتجوز اذکو اه دج هلال
 (عاضرانم یناتسهق) هتجوز ما ا 7



 فقر
 راج كا جوزت یدنهییدتبا قیلطت بولوایم هیوطوم هجوز ورع یلغوا اعاضر دیز

 زالوا # باو لا # یرولوا
 كع ج وزت نتي ز دیز یشادنرف مال ن دنه با چاد چرا ۽ دعا مر تتم ېنپذ دنه

îزالوا # باول ا # یرولوا راج  
 | هعدخ یزف ك دیزورع ه دعب هسلباعاضرا ه دعاضر ت دم هلبا ندب ز ی دیز دنه

 زاج كغ یچ نسبی تودیا حوزت یذم طاف یشادنرف زق ابسن كس ز هليا

 رزلوا .# باوا »< یرولوا
 كی زکب لغ وا ك دنه هلی ع اضرا هدع انضر تدم یورع لغو كذيزدنه

 رولوا ٭ باو لا # یعزولوا راج كا جوزت یب هجدخ یزق

 ینیز یزق رکبو بودیا عاضرا یورع نالوا « دنشا ج وا بولوا یلغوا ل دیز دنه
 راج كعا ج وزت ینیز ورع هسلوا شما عاضرا ه دع اضر تدم جد

 رولوا ٭ باوا # یرولوا

 2 دم تبضع اذاف نااتنسالاقو !رهش نزول هللادجر هفینح یبا دنع عاضزا ٥ دمو )

 (عاضرا ی ىش دقلا یو احر)عرح عاضراب قلعتال ع اضرا

 هدنرویهنس نوا هدعب بودیا عاضرا ه دعاضر" ت دم یرغص ورع ی یعوا دل دز دنه |

 Bs بز اه رم ید ی

 < ز الوا # تاوخا  یفرولوازیاح كع

 اا دحاو نامز ف امهتعضرا ءاوس عاضزا نم ناوخا امہنال ہا رھا یعیضر نی لحالو)

 رحالاو یدننم امه دحاوا دحاو یدنقامهتعضرا ءاونسو « دعابتم ةفاتح طاق فا ۱

 ۱ (عاضزافرر د)رخآنم
 ۱ كد ز شب هسلبا عاضرا هدعاضر ت دم یرشب یلغوا لر < هلباورع غوا لدی ز دنه

 ۰ . رولوا * باول ا× یعرولوا راج كا حوزت یە دخ ی زق
 لعوا ل دنه دز .هسلبا ع اضرا ه دح اضر تدم ی دیز یلعوا كشز یّرق دنه

 زالوا #باوطا#یرولوا راج كاج وزت ییهجدح ی زف ورع
 دسلنا ع اضرا ه دع اضر دم ینیزیّادنرف زق ل دیز دنه یس هتع نوال ل دیز

 رولوا# باوجلا ٭یولوا راج لی حوزت د دخ یر كن رق لدنه دیز

 راح كعا جوزت ینیز یزق اعاضر ك دنه یس اهب لوخ دم هخوز دیز

 .. زالوا # باوطا * یمرولوا
 . زالوا#باوطا د<یمرولوا راج تنی بوت یدنه یشادنرق 3 رق اعاضر كنسانا دیز

 عافتنا هل دوب كټ ر وع ةرورض ریغنم دوخان عاضرا یی یبص «رکصن دع اضر ت دم
 زالوا * تاوطا#< یمرولوا راح

 | دعب حاضزا ةيئابهولا ةموطظنلاح رش ىف مالسالا جش لاق هت دم دعب حاضرالا حب لو)
 |ضصعبلازاجا معن ححكلا لع مارح ٠ هرورض رغب هب عافتنالاو یمدالا ءرح هال مارح هن دم

 ` % یوادنلا و



CT: 

 یوادتلل هب رش زوج مل ضءبااو شارما لا هرک ذ اذک دمرا هب لوزب هنا ړعاذا هب یوادتلا

 لک والام لوپ هلصا به دلاو زر مر یوادتلانا نالو رحملابحاص لاق

 (عاضرا ین مع الصا دهلی
 دیز توبلوالام كعنضر رغص دلو دلوتم ن د دنه یسهحوزلصاح ن دنشارف هادب ز

  ۱ريج هعاضرا یروب زهدل و هدنه هشلوانیل تاذ دنه بولوا حاتحو رقف ید ٥

 . روللوا * تاو ۳3 یروتلوا"

 لا د اد اه ازت اا وهو عاضرال لک مالا تربجا لام بالاو یصلل نکی اذاو) 3
 رح ةأرملاف لام هارللو ایغصو دا ما لرو ل ام هل سلو باغاذا بالاکراصف نیللأ

 ما ین یناهربلا هرخد) زنه کلیه یصلا لع قافلا ىلع

 7 (اصالج ةقفللا باک نم

 | كني زهسردتبا حاضرا هیدعنض رم بذی ز یزیغص دون ندا دلو ند دنهسمجوز دیز|
 ۱ :ه,دیز # تاوطا ا رولوا .همزال هتسغنق ند دنهو.دیز ینرحا

 (راغصلاهتفنیف لزاونلا تاراتح ) بالا لع یهو ةقغلاک عاضرالا ةرحاو)

 هلبا دیز یشز ن, هجدخ یمانآ ل دیز ه دک دا دار حوزت نیر یزق ل دنه دیز

 دیز قمیلوا هو ل دع هجم دخ هس ریوربخید م دیشفیا ع اضرا « دع اضر ت دم :

 زالوا باوملا ٭ یزولوا راج كعا جوز یبیز

 حاکلا دعب ربا ناك ناف امهنب حاکللا زوکالو ةلوقب ذخ وب هقن لدع هربخااذااماو)
 هيلع یلاغت هللالص هللا لوسر نج كلذ یور امهخراف نا طوحالاف نا ۷ اههو

 و (ت امرحاق نا ضاق ) ةقرافملا صا هنا: سو

 رصم راغص بانتجا ن دربابک # باوا رونلوا قالطا هيك "همنو ل دع ه دنروصوب

 ر دن الوا بلاغ هن رش یربخ بویلوا | ٠.٠
 قسفعع وناتلعم ¿ ناک نا | ریاغیطلا قو ةداهشلا منم رابکلا نم هریک ن العا نا

 | هحالصناک نا كلذکن کی ناو د اه نما اقا اهداف, تلاذپ سان دیعمنشتس

 هنداهشلبعف الدع نوکی و بالا نوکی هباطخنمب تکا هباوصو هداسف نمک آ

 ۱ يلاغلا هیقرتعیف لند لیلقنعوولحال موصعلا ربغ كل

 : (تانلای یاثلا ےصلا ف هیره )

 ینیبدلوایسانا اعاضر كبنیز یسارخاهچوز ل دیز دنه هرکصن دک نا جوزت یدنه دیز
 رولوا# باول ا × یرولوا مزالقعلوا قي رفن ند دیز دنه هسلوا تباث هرزوا یعرش هجو

 تبان هلی رلتداهش تروع یکیالجر رب دوخاب لحنر یکی|عاضر هدنروصوب
 رولوا # باو # یرولوا

 حول عمال ا امهعسيالامهدنع اکا دیر نانا ماو: لجروا نالدع نالحر ۳

 امه دنع تماق اذا اذکق ع اضرلا تم یضاقلادنع تغاقول هداهش هذه نال



(Wk. ٤ 
  ۱(عاضرارخآین ناخضاق)

 | دنه بوبا ع وجر ندروب رم رارقاو بودا رارقا وید ر مانا اعاضر نوجا دنه دي ز
 | هسلبا حوزت یدنه ه دعب بوید ردیبکم مکیدیدو ردقح مک دتا رارقا وید ړ دمانا اعاضر

 رولوا # باول ا # ییرولوا مزال قعلوا یدرفت ن د دز دنه

 هل وق يلع یا هيلع تدئولو هع وجر یف ق دص هلوق نع عجر مث یتعیضر هذه لاق ولو)
 (اصنطع عاضزاقررغررد ) امهنیب قرف اهجوزت تلق اک قح وه لاقو

  SESمع  BESSرس 7
 مکح هسلبا ع اضرا « دع اضر ن دم یرغص دی ز هلغلوا نل تاذ دنه ن الوا هسلآ

 ر ولوا #باوخ ا#یمرولوا تبات عاضر

 وهاک ة ساوا ینآیساک هتیموا ارکب ولو ةيمدالا ى دننم اليلقولو نبللا عبضرلا صموه)
 (عاضزایف قنافرهن) ىوتقلا ةثداح یهو قالطالا ىضطتقم

 || ت دم یربغص دیز هلیا دوس لوا بولک د وس هني دم كرکب دنه نالوا ه دنشابزوقط
 رولوا #باول ۱ #یرولوا تبا عاضر مکح ه دنرانب دیزو دنه هسلبا عاضرا هدعاضر

 (افن ام هیاوح مهش) ۱ ِ

 دقدالغا مغص دیز ٥ نوحاتاکسایدی ز دنه نایلوایدوس كنس هم بویلوا هعض رمه
 یس هم دنه درحم هسالک دوس هدکدتبا صم دیز بودیا لاخدا هنیزرعا ل دیز سهم

 شلوا یلغوا اعاضر ل دنه دیز بولوا تباث حاضر مکح هلکیالاخدا هنیزرعا
 زالوا باوخا# یرولوا : ۱

 | مرضال الما هقلح ىف نیللا لخدا یر دنالو عیضر م ى اهب دث ةلح ةأرحا تلخداول)
 بص اهب دن یطعت تناک هأرعا ةينقلا نو (هیلاولولاف اذك ) کش عنا اف نال حاکنا
 نمالا كلذإعيالو ییدن اهتیقلا نيح نل ىد نکیرل لوقت مهنياي كلذ رهتشاو

 (عاضزانقئاررح ) ةيصااهذهب جوز نآ اهنال زاجاهتهج
 ه دنه یرغص بودیا ر اهتسا یب هبنارصن دنه نوا عراضرا یب رغص دلو بسم دیز

 ر دقوب *باولا# ر دیمراو ناب هدکمردتباعاضرا
 (ىغملاةينم) روغ- نم تدلویلاوا ةرفاكلا ر ظلا لسم ارجأتسيناسًابال)

 یورع ییعوا ربغص بودیا اتشا ینیز یس هیراج شمروتک دلو ن درو ءا دیز دنه
 ر دقوب # باوطا# ر دیمراو س اب ه دمر دتبا حاضرا هنیز

 ه دعاضر ت دع یرغص ورع لوق لدیز هلبادوس نالوا ند دیز دنه یسهجوز 2 دیز
 زالوا# اوت #ییرولوا دازآ هلغلوا یلغوااعاضر ل دی ز درحورع هلا حاضرا

 عاضرا ه دعاضر ت دم ی,دیز نر دنه ه دکدتیا داره حوزت ینیز یزق ل دنه دیز

 أ تدم یدیز ن دنه ه دعب بوی قیدصتیدنه تنی زو دیز هدکدرب وربخوید مدیشا
 ال ا شست دن مدیشماا عاضرا یدز 2 دیا هبذاک ۰ دیگیدید م دیشعا عاضرا ° دعاضر ۱

 - رولوا *باوطا # یرولوا راج كا حوزت یدنه دیز
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 راج كجا جوزتیدنه یسادنرقق ابسن هل ورع یشادنرف را اعاضر كنساباب دیز
  ۷رولوا الت اوطا ٭ یمرولوا

 ( (قتعلالوا ق یناتسهق) عاضراب مرحناکجر رغ مرحالو معلا تنک هدب : ااو

e NE FE | 
 ند دی ز دنه هسلبا قیلطت لس ۰ دوھم تراشا,ی دنه یسحوز دیز ناو

 رولو |۴ باول ا٭ یترولوا سو
 كلذ هہلع ًأرطوا سرخاوهو دلو یذلا سرخالاب دیو هراشالاب سرخالا قالط عقب و)

 ام نەي دنه) تارعصل | یتاذک هموهفم هیراش | تراصییح مادو

 قطل دل الصا ورع « دک دید هلا قیلطد یدنه ل هجوز هورع نالوا سرخا دیز

 زالوا#باوخا#یم رولوا سوپ ند دیز دنه هلکعاهلب وپ درح هسک, |نشاب قحا بويعا

 قنعلاناک قلطت النا یب نیا ھسارب یبواف كأ عا تقلط لجرا لیقول)
(r4 ف نيلوصفلا عماج) هراش الا عم حب سیخالا قالطاماو : 

  ESندنسلاها هداب نالوایراعتم هنیمانعم كعد نوسلوا سو مروع كعد نوسلوا

 . || بودیا تینیتلوا سوب قاالط حوا ن دنبلق هدکدید نوسلوا طرش ۰ دنهیسهجوزدیز
 | قالط حوابوبد نوسلوا طرش درح بویعدهنسن قلعتم هغلوا شوب قالط جوا نکا

 | حوا هسخوب رولوا سوب یقالطرب ند دیز دنه هلکعتینیذواسوب
 الط  ۷ Eقالطر ۴# باوجا

 دحاو اج ععنو كتعلطو ةعلطم و قاط تنالثم هربغ نود هيف ) هح رص) ٠ |
 هدحاولا نمرک اوا هتالا هدحاولاوهو هدحاولا دضیا اهدضص یو ناو هعحر

  ( ۱هعد رشلا زر دصنم ق الطلا ع انا تاب ق (

 هبنرپو هتسن هدانز ن دب رش طا نالوا ه دن دب «نیهاس مویلاذعب یسلاها هل رقرب ۸
 قلعتم هقالط بودیا عضو قوبجرب هی هیروا هرزوا یراهنالهاج ت د اع بودیا قاقتاوید
 ن دعالتا قوبح هرزوا هجووب بویالنا یغوبج ل وا یس هلمج نی زمسکم هلیوس م الک
 هتسد ه دان ز ن دف سس صا هي یهاس زار وب زم « دعب هسلوا هلت ق الط یرا دار

 رازالوا#باوطا یو سو رول زم ءانب هني راد هدر رادسرپ و
 لقيام قلطنالتاقيلت ثلث كل ديرب عياصاثلثب اهيلاراشافنفلطاه جوزا تلاق)

  ۱ریعضلات عيال قالطلاو رتعصلاب عقول عقوول هنال هناسلن

 (عاقیالاف یناهرب طبحم)

 هرکصندک دتنالوبق لاکو یف ورع بودیا لکون یورع هقیلطت یدنه یسهحوز دیز
 تب ییکوت هیهئالث دیز هسلبا قیلطت هلا قالط حوا یدنه ءان هب هموق رم تلاکوورع

 ليكون لیکوتلاب یون جوزا ناک نا دئاللاب لیکولا اهقلطف ق الطلاب هربغ لکو لجر)
  ۱هلا هجر ٌدَمنحیبالوقین یشعقیالثالثلا ونيل ناو ات ال تقلط ثلثلا
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 ) لیکولانم نوكب یذلا قالطلاق نانیضاق (
 ز دنه هسیدلات هلاةدازان الصتتو اره مادی لواشوب هدنهیسهحوز دیزا 14 ۱۳
 زالوا ۴ تاولنا# ی رولوا شون لا ۱

 هب مقبال هتک وا هلاضرب وا هت داراب وا یلاعت هللا هی قلاط تنا لاقولو)

  0(قالطلاقيلعتف ییلیز)
 سش و لالا ف ند دیز دنه هسید لوا شوب ن دنب نوکوب « دنه یسهحوز دیز

 رولوا *ناولتا# یرولوا `"
 ) (یالسلا نمف هناهربلا هربخد) عاما مولا ق اط ا هلوق نال

 هرکب نالوا یوقکن مشنذا ورعیسادیرف را رفا لو یسفن هغلاب دنه ٥ بودنا خور

 قیرفت ندر کب ی دنه بزیلوا یضارورع نیدمروتک دلو ل وخ دلا دب ه دنهرکب
 عقاو قالط ةسلبا قیلطت هلبا قالط حوا « دنا یتدع ی دنه رکب و

 زالوا #< باول ا ٭ یرولوا

 رولوا او 3۴ نمرولوار داف هو هل تا هلبس اضریدنههلنذا ورعرکب ه دنروصوب
 دعلا ین یهوح وزا اهقلطف  ءاتکلا م دعب وا ا هقرفلا تعقواذاو) :

 || دعلاف یهو ح وزا اهقل طفقتعلارابخت هقرفلا تعقواذا كلذكو اهيلعقالطلا عقبال :
 ف ربحور ق الطنا عقال ۱۶(

 دشا قیلطت یب هلهجووب بوبد لوا شوب قالط جوا کب نس ند دیر وز دنه 1 |]
 كاعت ها ءاش نا اعوعسمو الصتمو ارهح هدکدید لوا سوب قالوا دزو یوعد ود

 هماقا هنس اع دم ولد ل دشم اعد یل اعت هللا ءاش نا ۱ دنه ه/دکد تیا یوعد وید م دشعد؛|

 یدشم اعد یلاعت هللاءاش نا تولد لوا شو ق الط جوا هدنه دیز را دهاش یدتا

 شوب قالط جوا ند دیز دنه بولوا هوم یرلتداهش را هسلبا تداهش وید .. .
 رولوا # اولا ٭ یمرولوا

 ) ناتسب لو ملاخوا ءانتتسااالب علاخ هنا دهشنالاق ناب ءانتتسا الب قالطوا علخ ادهشولو

 ایل هداهشلاهقلسنام ةلشسملا ه.دهو قلطتو ج و زا لوق لقتال

 (اصرلم ۱۲ ف نلوص)

 ۱ بوتکم موس صو نونعم ه دنهیسهحوز هر ۱ و رخا راد دب ز

 هر ودنکد نه هسلنا لاسزا ه دنه یی وتکمورپ رحتوبد لواشوب ن دنه وک نوت

 رولوا# باو لا # یرولوا سوب ند دیز ه دنلوصو ناوک

 (هیانکلا ین هاشا) قلطت ل لص مل اخ اذکت ناف كبلا لضواذابوتکلایتلاق ناو)

 ورع بونعاقیلطت یدنه ورع نک بودیالیکوت یرع هقیلطت یدنه یسهجور دیژ

 سوپ ند دیز اا ربع یخد ور بودا و و ی

 زانو ا#باوجا#یرولوا

 ۱ !لوالا ر ا ج لکو ناک ال دره لک دارا ا كولا )

 هک اتلطوا و



 اد
 عبلا فالح قاتعالا لیکولا اذکو لوضفلا قالط عقال لیکولا زاجاف ینجااهقلطوا

 ( قالطلاب لکوتلا لئاسم ىف نانعضاق) دباکلاو علطاو حاکتلاو

 دوخاب یمهلقالطرب نکل ب ولیب انیقب ینکیدتبا قیلطتیدنهیسهجوز ه دننضغ لاح دیز
 سوب قالطحاق ند دز دنه هسلن اك بویت قکیدتبا قیلطت یهلا هت

 رب # باو لا #* رول وا ۱

 ربشکلاو لیلقلا ی كشو لعقلا نفت نمو لعب مل ديف لصالاق ال ما اتش لعف هن اكو (
 كشولو عقبال ال ما هناا قلط هنا كش اهنم لئاسم هيلعو نعیتلا هنال لیلعلا لع لج

 رکآ نوکیوا رک نا الا ییاهبسالا هرک ذاک لقالا ىلع ین رنک اوا ةدحاو هنا |

 ( كشلاب لوزبال نيعيلا دیناثلا ه دعاقلاق ه اشا ) هفالخ ىلع هنظ

 ی دنه دیز شز نالوا هرضاح « دسلحم یکی دتا قیلطت ی دنه ال دیز ه دنروص وب

 قددصت یسز دیگ یی هی قیلطتهلبا هلت قالط « کد قیلطن

 E هنفالخ تولواب فن نکن | قیلطت هلا قالطر قحا یرعلا دور فویعا

 زالوا باوا ۴یرولوا شو قالطجوا نددیز دنه هليا یروکذ م لوق كبنيز هسالوا
 اوقب ذخا ےھق دصو ۃ دحاو اہناب ساجلا كلذ اورضح لودع هبخا ناو)

 ا وتسا ناویرح لقا ما ثالثا یردیالواهق الط فلح یناثلا مامالا نعوالودع اوناک نا |
 (روك دملا لحنا نم هی زارملاق اذک )هيلع كلذ دشاب لع

 ه دلب نالوا فراعتم دنسانعم كد نوسلوا شوب متروع كد نوسغ وط نوکه کشا
 ن د دیز دنه هسید نونعوط نوکه کشاب ه دنه یساهب لوخدم هجوز دز ن دنسلاها

 رول وا * باول ا۴ یرولوا شوب هلیعحر ق الط

 هک الامو ةباك ق الطلا هپ عقبام باب
 بدن زو دنه هتسلتا تس ق الط تولد م دتا قالطا یرس هش زو دنه ی)هحوز دیز

 زارولوا هباوتا # ییررولوا هنابم

 الف الاوعمب قالطلا هب یو نا كتفلطالاقوا ES ۱ اب هَقلطم تا ااا

 (قالطلاف ن اض او ) ا
 هلن وب د رح هسالیا تین قالط نکل تولد نسلک د مزون نس ه دنه یسهحوز دیز

 زالوا ۴# بو ۶ فروم ںیم هربز هویج ۰

 ةبثلات د عقب هللا هجر مامالادنعو هللا امهجر اههدنع یو ناو عقال « دا اب نی تا

 (قالطلا باک نم حاکللا راکنای هیزازب )

 شوب دنه هلکچد هلب وب.درح هسید نسنمار هک اب« دنه یس هجوز دیز
 ز اوا < تاوخا #ییرواوا

 دصالطا قالطنم) یونناو عقبال سن :راکب اروا كيرااموا كيف یلهجاحال لاقولو)
 (یناثلا لصفلا رخاوا یف

 صالخ هلا لج عضوید' "صم تود لوا سوپ ندککوب ه دنهسهحوز نالوا fis ا
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 زالوا* باوا * یرولوا شوپ ند دی ز دنه هلکعدهلب وب در هسلوا كعد لوا

 | هنسن یرغ بوبد كسزالوا تروع هک اب كسردیکه رپ كکبدتسا ه دنه یس هجوز دیز
 ښو ن د دیز دنه هلیازوسو كحدیکهرب یکیدتسا دنه هسا وس

 ۱ زالوا ۴ باولا# یجرولوا
 | فر اعتم هد هحوز قالط بویلوا هتسانعم كادت زما كد نوسلوا « دکآ آ١ كندارا
 هدکلا كند ارا « دنه یس هحوز «دنساننا قالط ةرک ًاذم دی ز ندنسلاها  دلب نالوا

 رولوا *باولا* یرولوا شوپ قالط ناب ند دی ز دنه هسید نوسلوا

 اطا قشم ه دسلج لوا ك دنه دوخاب تین قالط ك دیز هدنروصوب
 ردلکد * باوا # ردم ز ال

 لاا فدل 3 ۶ ےکتراک نا هکت سا هناخ دنکوسا ع لاقف ما هبلعضرع لحر)

 رک ذامناومآ ما رک ذهمالک فالو قالطلاهنم ج رصنال لبق ناف قلطتف هنأ ما قالطب

 لاقو سفول تبرا ةأرملا ىلع ملج اذالف لقت ف لاو ةرلایوسناکس تيبلا فو تیبا
 ار لارکذ ذالو هیف ی مصلی انلق مکن راک نیا هک نالفرسو ناجم تلق ینا اذهب تبنع

 لهاتسلانم دارلاو هنآ را قالط ۳۳ ف نیلا اذهب سانلاقراعد نکلوا اصاصت

 اذهب الا نوکبال فلملا نال قالطالا دنع ةأرلا لواتب وهو راعضالا یی رطب تبلا

 ناک احرص نك ملاذا لاقبالو ءاضقلاف نيديالف رهاظلا قالخ كلذ فالخم هبسفتو

 لالح هلوقک ةينلانودپ حص افراعتم اهنمراصام نال نا طارش |نم دبالف تاناتکلایم
 نیمدعتلا تاوح ناک ناو قالطلا یونام هنآ ق دصاالو كلذ وڪو مارح نمرب یادح

 اتامزو انرالن قو میهن افراعتم ن رکی كلذ نال لا الا ا الط NE هزا ِ

 ل وعن ال نیدلا بهط املاک و ) ناجا نم ثلاثلا ف یواتفلارهاوج نم ) ف
 نوکی نا یظبنب هين الب قالطلامقواذا تلق ناف افرع او ان لمجت نکآ ةيتلا

 ةب زازبلافاذك ن يابلا عاقب هب فراعتلا تلقابعجر عقاولا نوکیف ج رصلاك
 (مالنالاتاب یتریدقلا حق ین هلو ءالبالا باف قئاررحت)

 یس هحوز « دنلاحیقاقا بولوپ تقافا هاکتولوا ضراع نونح ه دیز نالوا غلاب و لقاع

 رولوا#باوطا# یرولوا عقاو قالط هساباقیلطت یدنه
 مهسا ی دنه كنق هورع یسانا ل دنه یسهحوز « دنضغ لاحو قالط هرکاذم دیز

 ند دیز دنه هلکعد هلی وب درح هسید هلبا عور لسزسا هعکو نوسراو هسّسا هیک
 بن ق الط كل دیز هلظفل وب هغلوا هن ابم دنه هسخوب ییولوا سوپ

 ر دعز ال عین ق الط # باول #۱ ر دیم زال

 حاکن دیدجت ك دیا نیم ويد م دیشماقیا تین قالط هلظةلنانلوارکذ دیز ه دنروصوب
 رولوا ٭تاوم ا۴ یرولوا زداق هنسهلماعم جاعزا هلبادنه نندعا

 | بضفغلا لاحینوا ءاضرا لاحف ناک هجو یالبع لحرا ق دصب تاانکلانم مسقو)
 ج ےک كنیلخوآ كنقرافوا تانملخ-هلوق وهو قالطاا .N هم دقم لعا

 هک وا ۱ ۲



 اب وب درحم رل هسی وس زوس قلعتم هقالط ورعو دیز نکل بویلشا ییعفلوا هرکصندکدید

{x 
 (انکلاق فنر هرخایلایهذاوایوقوا تش نمی وزوا

 تیک كس شوب مدمالغابهلبا بیایتس نیدیز هدکد یدرپویلاص هربسیب ه دیز یوز دنه
 هلبا بیا بوبل وا یعرش ق الط م دارم ند همد هلیوب مب ه دنه دیز هرکصندکدید

 رونلوا *باول ا۴ یرونلوا قیدصن دیز هسید یدیا كمید كس شوپ ن دعاب

 | حرص هئال یشاضيا ءاضقلایف عقب لیا اقلطم ق دص قان ونعقلاط تنا ل اقولو) |

 (قالطلا عاقباق رر د) ءاضقو ةناب د قدصیف ظفللالعكاع |

 + قيلعتلا باب #

 نوساوا هلب وا كسراب وس هن ره مسراشا یلعف ن الف رک | بو دیا باطخ هورع دیز

 زالوا# باوملا # یرولوا شو یسهحوز كدب ز هلکلشا لعفلوا بوید
 (قالطلا باک ین یناتسهف) صوص ظفلب هلحناصقنوا حاکتلا فلازا اعرشقالطلا)

 رلنوسلوا شوب ق الط ی دی بت زو دنه مرا هج و ز مسردیا رج برش دیز

 شوپ قالط جوا را هر وب زم هسلبا رچن برش دیز هرکصن دکدید
 راز ولوا < باو لا ٭ یژرولوا ی

 ناتقیلطت نکس لاقول اذکو هقیلطت ةدحاو لکتقلط هقیلطت نکن عد رالا هناسنللاقولو)
 لاقولو انالث ة دحاو لک قلطتف نهنی ةدحاولک هعسق یونی نا الا عب راوا ثلث لاقوا

 تقلط داز ناف تاقیلطت نام ىلا اذکه ناقالط 5 دحاولک عقب تاقیلطت سجخ نکنیب
 ( قالطلا عاقیاقرر د) ائالث هذحاو لک

 كسداراقیحرمسغدا هرشط ندنس وق كم ميدلوانک اس رک آ هدنه یس هحوز دیز

 كمك هنل زم كشز یشاذنرق زق  دنه دیز هرکصندکدید لواشوب ق الط جوا ن دنپ

 نکا سلوا هن هرکصندقدراو هنلزم لشز ب وقبح قد دنه توربو نذا نوح
 هنلزیكشزرارکت بوقیح هرشط ندنس وةر ىشنذا ل دیز ه دعب تولک هل زم یراق دلوا

 رولوا #*باو ا ٭ یرولوا شوپ قالط جوا ند دیز دنه هسذک
 اهل نذاف قلاط تناف ینذامغبرادلا نم تحرخ نا اهللاقول تس و دن زنا ةضور نور

 (نامیالا نم ۱ ۰یف هصالخ) ثنح هزذا رغب یرخاة ره تجرخ غ ت جرف ره
 لک اورم#ل الثاق قالطلاب فلعق ورعهکب رش نیب و هنیب رجاشذلا عفو دیزلثس) |
 داعم رادکسایلا بهذو اهنم جرخغ الث قلاط ین معاف هبنیطتطسق لخادن تمدام |

 تهتنا ثيح قلطتال # باوطا # نیروحأم نوتفا الما انالث هنأ ما قلطتله هگو
 نیلا قيال هسفنب حرخف دادغب تم دام كلك ۱ ال هللاو لاقولو ) جب ورحل اب نيا

 (نامالانم ءءارقلاو م الكلا ف ناعضاق )

 را هسبک جاقرب هرکصندکد ید نوسلوا شوب ق الط جوا دنه جیوز مسررک هلّزم دیز
 شوب دنهرهسلبا لاخدا لر هکح هلی رللاهنلزبم اهرکم بوتوط ی دیز
 زالوا # باول ا٭ یمرولوا 3



(AE 
 | ط رش دنه هسلبا لوخ د هن هلبا یر ابتخا ه دعب بوقیچ ن دنلم دیز ه دنروصو

 رولوا *باول ا۴ یرولوا سوپ قالط جوا ْٺ د دن ز ءانب هروب نم

 ےھاوق ف ثنحالعانتمالا لع ر دقیال فلاخاناک ناف اهف هلخداو ناسا هلع ادا و)

 كل ذ یور ٹن ال هنا ححګ او هيف اوفلتخا هبلقب ضار وهو علت لور دقب ن اک ناو
 (ناعالانملوخدلاف ن اعضا ) هللاهجر هفینح ییانع

 شوب بنز مهجوز مسرروتک یراج هلزموب نکیا نک اس « دلزمرپ هلبادنه یزق دیز
 هدقدلوافقاو دب ز بوروتک هیراجهلزمم لوازسننذا لدیز دنه ه دعب بوید نوسلوا
 كاسماهدل مه نوسرونکه سرروتک یک الطالا یلعیدا مم كدب ز هسلباج ارخایهیراح

 شوپ ن د دن ز دنه قحلوا كعد مسرروتک م دنکه سفنپ بویلوا كعد ےسردیا

 زالوا # باو لا ٭ یعرولوا
 ) یتعناهمحارغب هتنب ىلا هرغاهلمخ قلاطیهف مرآ نا ارو رک لاقف ةأرھا جوز
 اهحرخ لو تيب ىف اهب الخ ناف هتب ق كاسمالا نع ناو قلطتال هسفنب لا هقیقح

 (ةيزازبلا ف هلثمو ةصالخلا نامیانم ۱۷ ف .نیدلاجت لاق اذکو) قلط
 شوت لوا شوپ لوا سوپ كسرراو هنلزم ل ورع ه دنه یساهب لوخ دم هحوز دیز

 رولوا *باوخا #یرولواعقاو قالط جوا الاح هنیرزوا دنه هسید لوا
 ینب ز دنه هدکدید نوسلوا شوب قالط ج وا كسرفسا ینیز مهجوز هدنه یسانا دیز

 شوپ قالط جوا ند دیز بنیز هلکعد هلبوپ درح هسیدمتسا
 زالوا ٭# باوطا # ییرولوا ِ [|

 ) قاصلابالا طرشلا ءارط اقلعتال هناف اقحال ءازطاو اقباس ناکم طرشلا نا هلصا ||

 تنافرادلا تلخدنا ها رعاللاقول اهدحا هجوا هعبس لع لئاسل ۱م ءارطاب ءاغلا فرح
 ءافلا فرح هب قصلادق و ءارطا ىتأيو طرشلا ادب هال لوخدلاب ءاز لا قلعتب قلاط
 رک ذی هنال لاحلل تقلط قلاط تنا رادلا تلخد نا لاقول یناثلا و طرشلاب قلعتیف

  ۱الاسرا نوک ءافلا وهو ءارلا ین قيلعتلا فرح

 اصاطمالامو قیلعتلا طصٍاعف یوضر طبحم) ( ٌ
 نو ساوا شوب قالط جوا زمارب ید هک اب هسیدمارپ اکس بنیز مدجوز هدنه یسانا دیز

 دولوا»؟باوط!#ییرولواشوب قالط جوا ارجع نددیز بنیز هسید
 زالوا # باوطا # یعرولوا رداق هجوزت هلحالب ینیز دیز هدنروصوب

 || كد هنمامت یا لا هدنها یس هج وز هدقدلوا ز دیک هرادد رخآ دیز ندنسلاها هدلب رب
 | یآ ترد ه رکصن دک تک ب وید لوا شوب هلیا ناب قالط ندنب مسرولوا باغ سنك

 بوروتوک هب رح راد ارهقو اربجو ذخا یدیز هرفک ی ب رج نکرولک هنس هدلب ه دنرو ره |
 شوپ هلبا نيات قالط ن دادیزدنه هسلبا روره یا تلا بویلک دیز هلبراغبا بسا

 دولوا »باوخا ٭ یرولوا
 | ز هدنروه یآ جاقرب هدعب بولوا توف هرکصندن رو یآ یتا دنه ه دیروص وب |
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 ۱۳ دن

a 

(NF اا 
 زالوا #*باوط ا#یرولواتراو هدنه هساک تولوا ضالخ هل رقت رب

 جور نم عنمو دیقف اذکهنآرحاف مولا لما اذه نم حرخا ۸ نا لاقو فلحول )

 بلا یرض ) نا اهدلاو لزم یف یهو هنآ حال لاقول كلذکو هنآ معا قلطنال ثیج

 هیفناک ناو یوتفلا راتخاوه قلطت اهناف روض ا نع دلاولا اهعنغ قلاط تناف لزم
 ثنحلا طرشرادلا هذه نکسبالنآ هلوق یف قرفلا و یلاعت هللا مهج ر میاسلا فالتخا

 لرد یر رخال نا هلوقفاما هراتخاب ناک ادا هلعف كسلا نوکب اغاونکس اوه |

 نودي یمب مدعلاو لعفل امدع د ثنطا طرش لرم لا یرسضح ل ناهار مال هلوققو |

 (بابلا اذه هبل اولوویوضرایناذکو ناغالانمرشعیناثلا نی ناهر طبع )رایتخالا

 نگو ادوجو ناک ن ا و ٽن ار اتخلا هیرشابم نع زج و ایمدع ثنا طرش ناک نا
 (نامالاق هنهش نال نآبهونا هموظنم حرش ) ثنا م دعراتخلاف

 ندنسلاها هدلب نالواقراعتم هنسانعم كعد نوسلواسوب مروع كعد نوسلوا طرش

 هسرک هنلزمم دب زورع هرکصتدک دید نوسلوا ظرش كسررک هل زىم هورع ینباق دز

 رولوا #*باوملا # ییرولوا شوب قتروع كدب ز
 زدلکد٭ باوطا# ردیمزالتدن هقالط هدکعد نوسلوا طرش هدنروصوب

 | مدنکفا ھا لاقول اذکو الوا یون قلطن مدنگفا قالط تلاقف اھدیب اھ رھا لعج )

 مهفی مدنکعا معا ن الف نز لاقي افرع قالطال نيعم ظفللا اذه نال الوا یو قل
 یالکوا نوسلوا اگ مورلادالب لها نم لحرلاقوا اذهلع لوقا اهسفن تقلط ےھنوبایف
 دیق مهنیب فراعتم هال قالطلا ىلع نییلا حة نا یی اذک لعف نا نوسلوا یعرش

 ( ۲۳ ی نیلوضف (

 م هجوز مسردیاتموصخو تیاکش هدناوید ندنس رکا هورع نالوا بئان هد هدلبرب دیز |
 تیاکش هدناوید ن د ورع راو هرکب دیز هرکصندکدید نوسلوا شوپ قالط حوا دنه
 هسلیا تموصخ و تباکش ند ورع هدناوند جد رکب بودیا رها وید هلیا تموصخو

 شوب قالط ح وا دنه یس هحوز كدیز هلکتما صا درحم
 زاوا # باوطا # ییرولوا

 لامن صاا او ةزاحالاو ءا ملا میل فاح ی لکو لعف نودیا طعف هلعم تی

 ۱ ( نامالانم لولا یقنررد ) ةموضخلاو

 قالطحوا كيروع كسزلتیا لعفنالفو بول وس یزوس لد هنامز نالق هورع دیز

 نیدیا روم نامز لوا ورع هرکصندک دید نوتسلوا ځد ورع نوید یغنوسلوا شوپ

 شوپ قالط حوایئروع هلکعد هلب وب درحم هسالشا لق لوا نکا بوبلب وش یزوس لوا
 زالوا ۴ باوطا ۴# یمرولوا

 قالطلایف یوضر طبحم) ابهرخآ داغ عقب نیلعع قالطلا قلعناو )

 (ناببنا ناتسهشل ی اذکو
 لوا شوب قالط جوا ندنب مسرتیا هبه هراپ نوا زوب هدیآوب هکاس هدنه یس هحوز دیز
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{A 
 | یآلوا بویعا لوفدنهن کل بودیا | هبه هراب نوا زوب هدیآ لوا هدنه دب ز هر کصندکد ید |

 نا . . سوت قالط حوا ند  دیز دنه هلکماتالوبق دنه درجهسلناروع

 زالوا # باو لا # یمرولوا
  1رفا افالح هتک : قیر دقق لی و هبهوق نالفل هدبع تبهبنآ فلحول و 3)

 بهو اغ اذهلو عرب مبف خرتدقع هل اتو هل كيلم هلال میل ری ھا لات
 لعفلا یضتقاف ضواعف عيبلا اما و هب تی كلذ و ةحاعسلاراهظا دوصقملا نال لبقبلو

 ناعالانم ق هق رفتم لئاسمق هیاده ) نییناخانم (

 هرکصندکهیدلوا شوپندنمسریدیبهناخراکویسوروهشحافاکسرکآ هدّیهسهحوژدب ز

 یر ندروک ذم طرس بوبعد چب هن اخراکویسور نکل ب بواد هشحا هدنه دیر

 سو ند دز دنه هلکعد يدنا در هسالوا شعلا تن ید

 زالوا #< باوملا # یعرولوا

 ) لاتف قالطلا رخایا.اذک تب وا اذکت لکا وا االف تک نا قلاط هنآ محال لاق
 نت عام ءاوس اھ قلاط هنآ معاف اذکت برش و انک اکو و االف تلک نا
 یاف تب رش ناوا تلک | نا وا انالف تلک نا قلاط تنا لاق ناو عش یوتنا الا عی

 طرشلا ةلكداعاو قالطلارخا ناو رخالا دوجوا عالم عقب ءايشالا هذهنم دجو ىش
 توافتال دعي مامو طرشلا ةلکداعا اذا طرشلا عدقت نيب توافبلا عقوف عقيال علام

 ) نيرا ىلع نييلا لئاسمىف یغلا نم ( . ..
 هکاسیروب رم غلبم هدیز ورع ۽ هدک دتا بلط نفح ها ردقوش نالوا هدنتمذ ورع دیز

 رولوا # باول ا٭ یرولوا سوب یس هحوز ورع هسر و هدیز نوګا.
 احاول كلذكو ثناحوهف هناعب هدقنو هنعّعق هربغ معاف هلام نالف ىلا عفدیال فلح)

 لادا تنحت ۸ هما رغب تلافکلاو هلاوخا تناکولو هاطعاف هيلع
 ( قالطلاو خش ا4! تنعامو هلوفق قئاررح )

 یللعف لوا هدعب بولد نوسلوا سوب مروع مسرلشیا لعق نالو دن ز نالوا یتروعیکیا

 زالوا #باولا٭ یرولوا شوب ید ی ہدکبا هساملوا شعا نییعن شیرب نکل بویلشا

 رولب ریدتبا نیبعت هدیز بولوا سوب یرب
 هللا هجر یدنجزوالا مالسالا حش باجا ةدحاو نمرنکا هلو قلاط هنآ مال لاق اذا )

 (ل) قالطلانمیناثلاف هیزازب) ناببلا هیلاو ةدح او یلعالا مقالی اع
 مرهدیز درج هدنرلکدتا دار لک | بودر دی e ن

 ندج لوا دی ز هرکصندکدید نوسلوا شوب قالط حوا یتروع هسردبا لکا ند وب

 . رولوا # باوا ۷ یرولوا سوب قالط حوا یتروع هسلبا لکا
 قلاط هنآ عاف اذه دعب ملکت نم مهنم لجر لاقف سلجم یف نود اوناک عاج )

REF 

 یرړو رم نرد بوری و هجا ردعلوا ا دف بولد نوسلواسوب دنه م هحوژ مسررب و

 ۳ 1 ننهف نيا نع دست Erte: ES 2 E سم اب ما



AV 
 ا ناب لالا EET دحا رادلا هذهل لخد نا ل اق ول اک

 قلاطقآ اف دحای ras فالخناهيفالخاد بف هفرعمرصب لفلاحلاو

 ةرکللاتح لخدي الف هسفن ىلا راذلا هفاضاب ةفرعمراص هن ال ثنحص ۸ فلاحا لخ دف ||
 ( نامالانم مالکان نانعضاق)

 سوپ قالط ناب ندن كسرولا هکبلا سندا ندشب یناغرو وشر | هدنهیس هحوز دیز

 قالط ناب ن د دیز دنه هسلا هنل ا ییاغرو لوا سدا ءاذی ز دنه هرکصندک دید لوا

 رول وا < باو لا # یمرولوا سوپ |
 یآجواهرکصندقدلواهنبم ند دیز بولا هنیلا رمشنذا لدیز یناغروی لوادنه هدنروصوب
 ندقدلوا هیضقنم یتدع دنه ںورکیا طو یدنه دب ز نکل بولوا هدلزمرب هلیا دب ز

 سوپ قالط حوا ند دن ز دنه هسلدلوا سو قالط حوا هدیه دز هر ° م

 زالوا # باول ا # یرولوا

 رولوا#باوخا#یمر ولوارداتهحوزتهلحالب هلساضر یدنه دی ز هدیروصوب

 دیز هرکصندکدید نوسلوا شوپ قالط جوا هرح دنه مجوز مسراشبا ىلعف نالف دیز
 هرکصذ دکدشنا جوزت هني یدنه نیدلشا یشیالوا بودیاقیلطت هلقالطیکیاء رب یدنه

 رولوا # باو لا # یرولوا سو قالط حوا ند دز دنه هسلشا لیعفلوادیز

 هيلا تداع مث نیتنت اهقلطولف هلحم ءاقبلقاب ءارم لا نال قیلعتلا لطمالف اهنودام اماو )
 اق افتا:اثلث تقلط قلعلا دحو مت ثلثلا قلع ناک قو رخآ جوز دعب ۱

 رش ةيزارلاق هلثمو قيلعتلا ق رافغلا ج )
 اط ا بنیز سجا ی قیلطت بیرق نع ییز مهجوز رخآ هدنه یس هجوز دیز ||

 جوانددیز بی ز هساقی قیلطت ینیز دب ز هدنرورم هنسرپ هرکصندکد ید نوسلوا شوب |

 رولوا # باوطا 4 یبرولوا شوب قالط /
 لج اعلا مکح یف هلال بی رقلا یتدا هنالرهشنم لقا یلعوهف ابیرق کباب نرخ )

Oنملقا ىلع عي رسلاو بي رقلاف (مالکلا لع فلل ایف یوضر طيح ) بب رق  

 ) فلا یسحرس ربحو ) رهشنم کا ىلع دیعبلاو رهش

 ه دلب نالوا یراعتم هتسانعم كعد نوسلوا شوب مروع كعد نوسلوا هعرزوا قالط

 برضط مردتنابرض هکاس یعدنکن دیز هدکد نسا كیا برضا ورعیدب زنذنسیلاها
 دعنمالعف نکل بودیایهنالوقیورعدب زءرکصن دکد ید نوسلوا هعرزوا قاللطمرردتب

 ند دز دنه یسهجوژ دز هسلبا برمض یدیزورگ هلکمااعنم نکیا رداق
 ٠ رولوا # باوا ۴ یمرولوا شوپ

 اعیج من او ىهنلا ییعف الاوهعنم كلع نا ىهنلا يلع یهفرادلالخدی االف ع دال فلح)

 .(نیهلا للاسم یتقلا ةينم )
 ندنسلاها هدلب نالواقراعتم هتسانعم كعد نوسلواشوپ مروع نعد نوسلوا طرش

 ر ت E E E LE EE REA TT هبسرعرب ومر سا نکس كناکدنالفنوحاورعیشادنرف لدنه یساهب لوخدم هحوز دز



{AN 
 ا دید نوسلوا طرش نوسلوآ طر نوسلوا طرش مزبس ور ید ۱۳۳

 هدنحا نع یدنه دز هدعل توصر و یدورع بویلسا کس كن اکدلوا ن ند ورع

 حوا # باوط ا# رولوا شوب قالط جاقنددیزدنه هسرتسوک هورگ
 مالکلاب یلوالا تقلعت اهبلخد ناکناف قلاط قلاط قلاط تناف انالف تلکنا لاقولو )
 نالا عقب و مالکلاب یلوالا تقلعت اهب لخدب۸ ناک ناو لا ثلاثلاو ةبناثلا تعقوو

 ( هی زارملاین هلثمو ق الطلاف یسخرس طوسم ) وغل دللاثلاو لالا ف
 بورب و هدیز ینکسع كن اکد ورع هرکصندنعوقو كطرش هرزوا ررح هجو هدنروصوت

 رداق هنس هلماعم جاوزا هليا دنهوید زالوا عقاو قالط هلکمرب و نکسمت درحم دیز
 زالوا # باولا ٭ یعرولوا

 ۱۳۳۱ ی اس u دم مود ې

 ۹ ازم ی دنکب وینک هل مخا نس هکمادام هدنه دیز هدکدتنا عانتما دنه بودپا

SEبوقیج ن دنلزم دنه هرکصن دکدید لوا شوپ ندنب مسرولک هکلز هن نکرولوا ن  

 دیز هدعب پولک هنلزم یدنکد نه هرکصندقدلوا نکاس ت دمرپ هدلز م رخآ هلا دیز

 شوبءانپ هرو نم طرش ند دیز دنه هسلک هنلزم ل دنه جد

 رولوا # باوا ٭ یمرولوا
 هست هعزمف هيلع لازاموا هبلعناک امو| بوثلا اذه هيلع مادام انالف کال هللاولاق اذاو)

 ۳ اذه هيلع و هلکا ال لاق ولو ثنحمال هلکو

 ( ناعالا ۰ نم 1 یف هیدنه )

 م هحوز میس زعٍا ءادا اد نکی رب ید خار دو نا کس ور دز

 یروبزم نيد نیدیا رو رم نوک ی رکی هرکصندکدید ن وساوا شوب قالط ج وا دنه
 ۱۲ RS هسلنا ادا هویع هلا ل دیز یس ادنرف لدیز

 زالوا ٭ باو لا # ی رولوا شوب قالط حوا ءانب

 ثذح هرهاربغب ناکولو یرب ا ءا دالان هرمغهاف هقح انالف نیل فلح)

 ( نیہلایف قئار ی )
 دب ز هدک دید كس ردیا قوح یعاج هلا بز ل هجوز رحا نس هدیز یب وز دنه

 شوپ ندنب نس هسا لکد دیذل ندکعاج كنسیعاج كشز رکا ردذیذلیعاج كشز

 نالوارودقم و مولعم # باوطا # رد هن یرش مکح هسدد لوا
 زالوا عقاو قالط هلغمالوا ندروما

 فاکسالا اركب وبا لاق قلاط تناو كنم ارد عسوا نالف نک 1نا دما لاق نان (
 (یبلعتلاف ناعضاق) تنح الف رودقمالو ا یس تر اذه هللا هجر

 قالط جواندن كسراقیح هرشط زسغذا ندلزم كغیدلوا نکاس هدنه یسهحوز دیز

 | مدریو ندا كسرافبح ندروب رم لزهر دقن ره هدنه دن ز هرکضن دکدید لوا سول
 لله هینعح مرا e ندالا ندا ندد زرار تا هعلوا له هدعا د
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 زالوا #باولحا# یرولوا سوب ند دیز
 كتنذا لوقیف هنذا رغب جر نا فاخف هنذاب الار فال نا هنآ رها لع فلح لحر )

 ( لیلا باک یف هیجاولو ) ثنصال تجرخاذاف جورخلکی
 عف لوا هرکصندکدید نوسلوا شوب قالط جوا دنه مهجوزیسراشا یلعف نالف دیزا

 دعفد یکیا هلغلوا صیح تاذ دنه هدعب بودیا قیلطت هلیا قالطرب یدنه دیز نی دلش |
 قارمط دوخا وص قنالو 2 ضیح هءفد یعچوا بوروک ناق هدنرانوکض بح

 هیضقنمیتدع دنه بولو! هدنم ناق وص لوا ۹۹9 ناق بوروکو وص نر

 ز اوا # باوخا # یمرولوا
 بویلشا یلعف لوا دیز هرکصندقدلوا هیضقنم یتدع دنه هرزوا ررح هجو هدنروصوب

 سو قالط جب وادنه ءان هرو نم طرش هسلبا حوت یدنه هدعډ

 زالوا # باو لا ٭ یعرولوا
 ءانب هرول رم طرش لعیلشا فنی لعق لوا هرکصندکدتا ح وب یدنه دیز هدنروص وب

 زالوا ٭تاولا # یرولواسوب قالط جوا نددیز دنه :

 هرمطا و داوسلا + هس ءافدلا ناولا نا ا ضبح صلاخحلا ضايلا یوس ام و هل وق )

 عنع لاق ة ردکلآ نم عون بارلا نول ىلع ىلا ىهو ةبيارلاو ءرمضخاو ةردکلاو ةرفصلاو
 بوجو عن یناثلاو هراهطلا ده منع اهدحا ماکحا هب قلعتب ضيا لوقنف اموصو هولص
 رحب ) ةدعلا ءاضقنا هبقلعت رشع عساتلا ةيصلا هب علب رشع نماثلا ه هرخ ىلا ةولصا!

 اذکو امهدنع اقلطم ضرحوهو ةردکلا ءالاکوهامیا ةردکلاو (اصنله صبح ایف قار
 ۱ (ضیطایننأت ھهق )بلا نع ترخ انا ف سوی یادنع

 شوب قالط جوا هعبار م هجوزرخآ مسردیا قیلطت یس رکا هموثلکما یس هجوز دیز
 هعمانوا شوپ هعنار هسلبا د| ره تقراقم هلبا موثلک ما دیز هرکصن دکد ید نوسلوا

 هنشادنرق رق كموئلکما بودیا ح وزت یب هعیضررب دیز ٭ باول ا٭ ردن یعرش صاح

 ردکرک عاضرا ۳1 ب هتسابآ كموئلکما دوخا

 هعورشلا لاف اهنم صالطا دارا ٤ هنا قلطد نا هظلغم ناعا فلح لحر

 نانآرلا هنم مبتف اهعضر نا اهما وا ترا ها نیا ةعيضر هما حوت نا

 یناثلا هجولا نو تخالاتش و ةلاخلا نيب اعماجرمصت نلوالا هجولاقنالثنحالو اعیچب
 (نوللا ةمالعب قالطلاف هیماسح تاعقاو ) نیتخالانیب اعهاحریصت

 دع رخآ عون #
 یدنهدیز هرکصندک دید نوسلوا مارح اکب لالحره میسراشا یلعف نالف دیز نالوا در

 زالوا ۴# تاوطا#یرولواشوت ند دز دنه هساشا یلعفلوا هدعل بودن "حوت

 ةنالب هنآمحا نیبت هنا لع يوا نایسلاو ماعطلا ىلع وهف مارح” لع لح لك هلوق)
 دارا حوز 7 نييلا تقو ةأر ها هل نكن ناف لبقتسل ای ما لع اذهیع فاح ناو

 ل اقو هجوما نيبت یلاعت هللا هجر رفعج وبا هيقفلا لاق هيف اوفلتخا طرشلا رشاب مع



 ۹ ۹۳ تن
 | ناعالاف قفار رص)یوتفلا هیلعویاعت هللا هخر تیللا وا هیقفلاذخ اهب ونیب ال هرغلاقو
 م ةأر هل نکیل ناو نقلط ةوسن عب را هلو مارح لع هلال الح لاقولو ( اصل

 ۲ ہلا یف اذکو قالطلا بع ةي سخن رس " رجو ( ةهرافکلا همرلب اهحوز

 هرکصندکد ید نوسلوا شوب یفجالا بولا مسردیا جوزت هکبرزوا هدنه یس هجوز دیز
 لادن یعرس بن صلح هغمالوا سوب نا زو دنه هسلنادا ره حوز ی اۋ هنن رزوا اد دز

 رذکرک قا لوب للف دیز بوناوآ حاکن لوضف ٭ بول
 یلعف لوا هرکصندکدید نوسلوا شوب مغجالابولا ےسرلشا یلعف نالف دب ز نالوا درح
 ٭ںاونا٭ ردن رش صاح هغمالوا شویدنه هسلبادا نم حوزت یدنه هدعد تویلشا

 : ن دکرک كعیالوہق هيلع دیز تونلوا جاکن یوصف

 هل اعرب باول وجا ۴ رک ك غیا نابب هلهجون نغیدلوا جاتح هي یلوضف حاکت هدنروصوب

 بوید ج اتح هب لوضف حاکنو ناس یکی دتیا نیع هرزوا روک ذم هحو توراو

 ر دکرک ك مایا رها هحاکن ۱

 فلحأم هژلوع و لناعیلا یا ینسو اننامزق نیعلا ر 2 سف نم لوا العف 0

  تنح الف لعفلاب : رو را اعلا هحو ریف لوصف جاکنیلا هحاانتح

 ( نیلوصلایق هلثم و قالطلانم نماثلا لیبق هي زازب )
 ید هعفدرپ بوید نوسلوا شوب ےغجالا بولا مسرلشا یلعف نالف دیز نالوا درحم

eرخآید هعقدرب بود نوسلواسوب ج بولا مسرلشا عف لوا نوعا  

 هلعف جوا هلهجووب ب ويد نوسلوا سوب ج بولا یسراشا ىلعف لوا نوعا لعف
 هسلبا حوت یدنه هدعب تر ناناوارک د دیازهر دک دتنا قیلعت هقشب هقشد

 باوجا ۴ رولوا سوب قالط جاق دنه

 الف حوزتم 2 تب اما لک قلاط یه ةنالف تحوزتنا لاقادا )

 قلاطتناف االف تلکنا هنآعاللاقول تالذکو ها محاو ةنالف نیلا كح نیتقلط تقلط
 نیما ہک 2 نیتعلط قلطن االف تیلکق قلاط تناق نا تلک ناو

 لاو اذکو نبني تح صع لوخدیف هناهرلا هرخذ )

 سوب قالط. ج وا E ج و کره هکیرزوا هدنه ئساهب لوخدم هجوز دی ز )
 فدع دنه هدعب بودیا قیلطر هلا ناب قالطر یدنه دنز هرکصندکدید نوسلوا

 سوپ قالط جوا ند دیز ءانپ هروب رم طرش بی ز هسلبا حوزت یبیز هدنجا
 ۱ ز الوا # باول ا * یرولوا

 (درد) aS هاطنالیا یاملا هدعقاهنلع کف تلاطی هدكبلع اهنسکن نابال

 ¥ رحا عون 3

 E FFARR متخالا بولا مسراشا لعق نالو دی ز نالوا درع

 هرکصن دکد تیا لوبق هلیا لعفدی ز بونلوا را هدیز دنه هدعب بویلشا یلعفللوا
 | ءا هروب زم طرش هسانا جوزت یدنه هلساضرهدعب ب ودنا قیللمت انبات یدنه دن ز

 4 دنه
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 زالوا * باوخا # یرولوا سو نددیز دنه ِ

 لیق هسفش اهجورف اهن العف هزاحاولوضف هجورف اذکیف اهجوزتا اما لکلاق )

 مکان اجوزتمه راص هال لوضفلا اكتب لحب نیل ال لیقو قلطن
 1 ) ٤ نیلوصف 2

 نالوافراعتم هنسانعمقلاط یهف اهجوزتاةأرحا لک ك ید نوسلوا شوب مغجالا بولا
 نوتیلواشوب مفجالا بولا میرلشا یلعف نالفدیز نالوا در تولوا ندتسلاها ةدلبا

 هرکصدقدلوا شوپ دنه دلکعا جوزت یدنه هدعب بویلشا لعف لوا دب ز هرکصندکدید

 ۱ شوب نددیز ءان هروب زم طرش ید بلیز هسلیا حوزت ییز دی ز
 رولوا *تاوخا # یرولوا

 اهجوزتناف ةدحاو قلطت اهجوزت ةأر حا لكف قلاطیهف اهحوزتا ةأر ها لک لاقواو )ل
 ( قيلعتلا باف قار رح ) لاعفالاموعالءاعمالا موعاهناضتقالقلطتال ابا ٠

 نالوا فراعتم هنسانعمقلاط یهف اهحوزنا ةا رما لک كد نوسلوا شوب مفحالا بولا |

 م دلشایلعف لوا نی رکا هدعب بویلشنا یلعفرب دیز نالوا درج بولوا ندنسیلاها هدلب ||
 طرش دنه هلک جوزت یدنه دیز هرکصندکدید نوسلوا شوب مغجالا بولا فسا

 ءانب هروب یه طرش دنه كجدیا حوزت هني یدنه دیز هسلوا س وپ نددیز ءانب هروب زم |
 (ضام هباوج مهفب ) . زالوا #باوط۱یرولوا شوپ رارکت

 شوبندنب مسیارروتک تا هملزف ك د هارب هدنه یس هجوز نکیا نارکس ندنجخ دیز
 دنه ءانب هروب زم طرش هلکمرونکت ا هنلزم دن ز نیدعیا رو رح یآ رب هدعب بوید لوا
 دیز هسید شو قالط حوا ن دن هدنه دب ز « دعلا ءاضقنا دعب هرکصت دقدلوا سوپ

 رولوا # باوطا# یرولواراج لی جوزت هلحالب یدنه
 ع وضوم هال : دعوا احاکن ةأرلا ین دقعلامایق امهدحا ناثیشف هع وق و ط رش اماو)]

 ۱ ( قالطلالوا ىف یوضر طیحم) دلا لازال
 مجالا بولا سراب وس هورع كلغ وا كنس رکا ه دنه یساهب لوخ دم ه>وز دیز

 سوب هلدایعحر ق الط ند دیز دنه دلکلی وس هورع دیز ه دعب بوید نوسلوا سوب
 ند دی ز دنه ءاتب هروب زم طرشهسلناتعجا ر هدنشآ ندع هدنه دیز هرکصددقدلوا

 زالوا # ب او ا#*یمرواوا شوپ رارکت

 لعف م جج وأف فلحلا تقو رها هل تسیلو قل اط هنأ معاف اذکتلعف نا لاقولو )
 ( هیزاربلانابایاذکو عبارلا لق ةصالخلا ناما نم ) قلطت۸

 ندنسلاهاه دلب نالوافراعتم هنسانعم كعد نوسلوا شون تزوع كعد نوسلوا طر

 بولوا توف دنه یس هحوز كدب ز هرکصن دک دید نوشلوا طرش مسرچا نوتوت دیژ

 شوب بثیز ءاتب هروبنم طرش هسچا نوتوت هرکصندک دیا جوزت ین ز « دعب
 (صام هیاوج مهش )۰. زالوا # باوجا # یرولوا

 ادعل طرم كب ر 2 فتا اب ی دنه هنسکرب دوخاب ےسردیا حوت ی دنهرک | نوجا دنه
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 هسلبا د! ج وزت یدنه دی ز هرکصندکدید نوسلوا شوب قالط جوا ن دنب هسردیا
 ر دنا ج وزت نوحما دیزالوطف یدنه هتک ر خار # باوملا # ر دن عرش قی رط

 هنکلم لدیز دنه نکلرولوا شوپ ءانب هر وکذح طرش هلبا هثلث قالط بقعرد دنه

 دقع رونلوا ج و زت الوضف رارکت ه دز دنه ه دعب ز الوا مارح ه دیز هلغم امل وا هلخاد

 رولوادقعنم اھ کک حاکن كج دبا لوبق هلیلعف دی ز یہ ینا
 قلاط یهف لحال یربغ اهجوزپ وا اهجوزتا ةا رعا لک لاق نع هللا هجر نیدلاریجت لئس)
 اهنالهبلع مرحتال نکل ثلثلاتاقلطلا عقبف هلجال ىلوضفلا جوری نا لاق هجولاف ات ال

 اهقلطوللوضلا دقع دعب نا یرت الا هیلعمرحالف جوزا كلم ف اهلوخد لبق قلطت
 نالا انهه اذکع حولا كلم ىف اهلوخدلبقمقنامنا قالطلا نال هيلع مرعال ان الث جوزا

 انرکذ ام ىلع لعفلاب وه رف هلجال ایات لوضفلادعقبف ادود مع راص هلال ةزاجالا لبقبال
 یلوضتلا دععىلا ةحاحال ةناقلا ةركلاف نا یدنعو هللا هجر نيدلا منع یکح اذکه
 نا یرتالا هل لوضفلا جوی تلحا هذه حین نييلا نال قلطتال هسفنب حوزتاذالب
 اهحورتیلناسنا اف قلاط ییهفیتم اهجوب نا اناسنا ترهاواهنالف تجوزتنا لاقنم
 هئالف تبطخنالاقاذا كلذكو ءاز اال مالا تلحتا نییلانال قلطت 1 اهجوزف هنم

 لثسو ءاز الة بطن ا تلحنا نييلانال قلطت ماهحوزز مت اهبطتت قلاطیهف اهجوزتاوا
 لاق ان الث قلاطیهف هرمجاو للحالیرغ اهحوزوا اهجوزتا ]مالک لاق نعاضیا وه

 »۰ طحم) هسعن لع ددش هالهزاومهحوال

 | +#رخآ عون #
 مسردبا یرست دوخاب ج وزت کب رزوا نس ه دج اکن تح هکماد ام ه دنه یسهحوز دی ز
 | دنه ب ودیا یرست د وخان جوزت هنیرزوا ل دنه دی ز هرکصتدکد ید لوا شوپ ن دب
 یرست د وخاب جوزترارکت هني رزوا بو دنا حوت هنب یدنه دی ز هرکصندقدلواشوب

 زالوا # باول تا  یمرولوا شوب رارکت دنه هسلبا

 (قيلعتلا نیناتسهق) تالیف ینانلادجونا عقب نیتشب قالطلا قلع ناف)
 بنی ز مسردنا a E بو دیا حوزت یبیز نوا د ده توش

 قیلطد ی دنه نکل بودیا جور ی ز دن ز هرکصن دکدید روسلوا سوپ قالط حوا

 زالوا # باوجایرولواشوب قالط جوا ند دز شب ز ءان هرو زم طرش هساعیا

 قالطلایف یوضر طبحم) اهرخآ دنع عقب نیلعفب قالطلا قلع ناو )
 ( یناتسهقلا ین اذکو

 یقدع كش ز بوددا قیلظت هبا قالطر ینیز نیدعنا قبلطت یدنه دز ه دیروصوت

 هروب نم طرش سلبا حوزت ی زا دعب بودنا قیلطت ی دنه هرکصندق دلوا هضم

 زالوا # تاولنا * رولا شود قالط حوا ند دیز بز ءادب .
 یهو لعفلا كلذ لعف اب هنآ حا | لطم قلاط هنأ خاف اذک ت لعف نا لاقول اذکو )
 آما لاقوا ام فالخ هذع جرغالف اهلوات نيا نال هرن رع نه قلطد « ه دعلاق



۳۹ 
 دجوماهن دع تضقنا ناو ةينلا نودب قلطنال ثيح نیاب قالط نم ة دنعم هلو قلاط

 قلطتال انا طرشلادحوح اهحوزتول ىح ءار اال نییلا تلحتا طرشلا "

 (ناعالانم۶غ ف لبق هصالخ)

 هرکصندکد ید لوا شوب قالط جوا ن دنب كسررکه لزم وش رکآ ۰ دنه یسهجوز دیز

 بولوا هیضقنم یتدع بودیا قیلطت هلبا قالطرب ی دنه دیز نیدمرک لزم لوا دنه |
 ط رش هس رک هروب زم ل زم دنه هرکصن دک دنا حب وزت دوهشالب ی دنه دی ز « دعب |

 زالوا < باوا # یرولوا سوب قالط ج وا ند دیز دنه ءانب ه روپ زم
 روضح اضْإا طرشو رخالا ظعل نیدقاعتلا نم ام هتم لك ع امس حاکللا دعصا طرشو)

 (حاکنلالواف یناتسهق) نی رح نیدهاش
 رولوا # باوا # ییرولوا زب اج كمي ج وزت ی دنه دیز ه دنروصوب

 (نیلوصفلا عماج )قالطالهکراتم دسافلاحاكنلا ن قالطلاو)

 هعتم یز دی ز هرکصندکد ید نوشلؤا شو قالطعؤادنهمهجوز ےسردیا انز رکا دیز
 رولو باول ا٭ یول وا سون قالطجوا ند دی دنههسلبا یطوبولا ها

 عاج مرح ےھناما تکلمانوا مهجاوزا یی عالا نوننفاح هحورفل مه نیذلاو یاعت هلوقف)

 عرهلا قبیف نبع تلمالوحاکس تسل هعتلاو نييلا تالموا حاكنلا كلم نیتشلادحا الا

 ریغنم اهب نیلئاقلادنع ةنيعملا ة دملا ءاضقناب عفترب اهنا حاکس تسبلاهنا ىلع لیلدلاو

 تشاحاکن ةعتملا تناك و لق سنلا تسال و امهس ثراوتلا یزحالو ةقرفال و قالط

 تسب اهنا ىلع لد اهبف ح اکللا ماکحا تشمل ثیخ اهب نيلئاقلا دنع اهبف هم اکحا

 || مه كئلواف كلذ ءارو ینسانخ ب الا رخ آ یف یلاعت هل ول ةجوزب یه تسلف ح اکی |

 ىلع اتناک ناتعتم هنع یلاعت هللایصر رع نعور) اب د اع تلل ذ ءاروام ییتسعیعس نوداعلا
 || تم دقتولو امهبلع بقاعاو امهنع یا اناو لسو هيلع ىلاعت هللا لص هللالوسر دهع

 هتجرالا اهب لمع دحا الو می رمصلا انا ةعتماربب لا نیا لاقو ءاسنلاهعتم تج_زاامهلیع |

a )تامرحا ما حرش ) 

 || برش دیز هرکصندکدید نوسلوا شوب دنه مهحوژ مسردیارجخ برش نامز هنره دیز
 ه دعب بودیا حاکت دی دج ه دنه دیز هرکصن دقدلوا س وب دنه یس هجوز بودیا رج

 رولوا# باوخا#یترولواشوب ند دیز دنه هسلیارجخ برش هی
 هرکصن دکدیدلوا شوب قالط حوا ن دن كسرراو هنلزعم ورع ه دنه یسهحوز دیز

 وید م دلوا سوب ق ال ج وا ن دنس بولوا عقاو طرش م دراو هزم ورع نب دنه
 دروب زم طرش دیزهسام هدیاهنب تماقا هنساخدم كنه تودیاراکنا دی زویوعد ند دی ز

 رونلوا * باولبا ٭ ییرولوا قیدصف هلا یب هنعوقو م دع
 قالطلا ع وقو رکنم هلال حوزلل یا هللوقلاف ظرشلا دوج وق افلتخا ناو هلوق)

 (قیلعللاق قناررص ) هبعدت یتهو ۱
 دنه هرکصفدکدید نوسلوا سو قالظ ج وا دنه مهحوز مسردیا رج ب هش رگادی ز

۹ 
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 یو دوم دلوا سول قالطحوا ل دنس بودیارچ ترش قم لعتلاكعي ٠ نس ند دیر |

 مجید رخ برش ل دیزراهنسک ندیاتداهش HA اکا ادیزوا

 تولوا شاد یساعدم ك دنه هلهحوو ناهسید كل دروکش وخرس یدیز نکل هل دمروک |

 زاعلوا ۱6 بو یترونلوایب رفت كد دیز دنه

 تنافس ىلا ارکسل | نماشش یوم نا هنآ محال لاقلحر نع هللادچر مساعلا اول 0

 ک اطادنعاودهشف برش نوکبنا دح و بارشلا سلحجراخ انارکس سانلاهآرذقلاط
 طاتعنا ارث یفبنیو برشلا نیاعیال نم ةداهش لیقتالوهسفنل طاح نا ک اعللیچشلاق

 ( تافرفتلا ین"یناهرب طرح ) ءادغلا هتفرافم ىف اهنسشلل

 نکس مدع وید نوسلواسو قالط حوا عروع مسزابعیچ ن ر ۵ دّتفو نالو دب ز

 هلا یعاتمو لایعو لها ه دتقو لوا دیز هغمالواشوب یتروع 2ل دی ز هسلوا شعٍا دارم
 رولوا#باوط |یرولوا مزال قلوانک اس ه دلازممرخآبوقیح ندروب نم لزم

 فالتخا ةيفف ةعتمالا ف اماو عاجالاب لهالاقوهو عاتلاو لهالا عيج لقن نم دبال)

 دمع لاو مک الا لمن ربتعی هللا هجر فسود وبا لاقو لهالاک ج اتملا هللا هجرمامالا لاقف
 ریقضلا عم انا حرشین هللا هچر ثیللاوبا هبقغلاف یتکسلا هپ موقناملقن ربتعد هللا هر

 aE هنادهلاق ف خدونایپ Se ك

 لوق يلع ىوتفلا ناب : وثکج صو ریدقلا حیف ۴ ہیلع یوتقلا ناب ح رص نم مهو
 ناک ناو طوحاهنال یوا مامالابه دع ءاتفالاو یرّک حجر رلا فاتخادع» فس وب یا

 را لرزه ىلا هلقننم دبال م ( حور او لوخ دلا ق نيملا یف ق دار رحم ) قفرا هربع

 (حورط او لوخدلایف نییلا ن قتلم) دف اوا | هکسلا ىلا هلقتب ريال تح

 شوب دنه م هجوز مسر ایچ ROE Re نک اس٥ ه دل زم رب دیز

 هرشط ن دعض ومرخآ بویمتیچ ن دنس وق كم ل وا دیز هرکصندکب ید نوسلوا

 ۱  رولوا # باوطا * یرولوا سوپ ن د دی ز دنه هسفیچ
 || لوالاو ثنصاللبقو ثنح بابلاربغ نم تجرضف اذک تنافرادلا هنهنم تجرخ نا)
 اهانعملع لب نیہا ف یدهازایواح ) بابلانمالرادلا نماهجورخ دارا نال جا

 (ءرخذلاقهلثمو
 یروالد دیز هرکصن دکد ید نوسلوا شوب دنه م هحوز مسردیا دازآ یروالد لوف دیز

 رولو! #باوطا #یمرولوا شوب ند دیز دنه هسلبا صبق بوسک هتیاک هقار دق وش
 ثنحابب رقیتشاوا بناکف « دبع قتعیال فلحول لزاونلاقالطی رک ذو)

 (قاتعلا یف یواتفلا رها وج)
 ا یوا او عازن ه دنرلنیپ بودیا بلط هجا ر دقوش ند ورع یکی رش دیز |

 N ق الط حوا دنه مهجوز ممزغیا مص هليا ورع نر ان نس رک | ۱
 رګ هسلدا مص ءلراورعیدیز نوک ی کیدتنانیع تویع!فقوت نت کصندکدیذ

nوال وا۴ باو 1. ۱<یمرولوا شوب ا ند دن ز دنههلکعنا 3 « 

 % فلحر
 سس

 سیو سی _



۹ 

 3 1 اد

 3 2 دز هلغلوا ن دنطا صا تبع هسدد یدلوا لئاز ن دن یر كعدالواو |
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 نار لبق هاضق ناواهموو هنم یلوالا دلا هلف رهشلا ل ل نادل فلح)
 نيج أ لئاسمیف قلا ةينم) ثنع 1رهشلا سر لبق تولطلاوا بلاظلا تاموا رهشلا

 عاضواو هعیشب ت اک هدیز دنه بولواعقاو هرحاشم ه دنرانب دنه یسهجوز هلا دیز

 كنس ه دنه دیز ه دل اح ل وا ب وا ضراعر دکو بضغ « دان زه دیز هلکملا هعینش

 رونلوا با اولا یروتلوا نیدصد

 3 دنن هسداراو میخ هکلامو هک ال واواکس ۰ رکصذدروک نم ل وق ه.دنه دز هدنروصوت

 هرو زم ظزس قحلوانیش هن داموا قت :ګ هرزوا زرح هجو هسلد E حوا

 7, زالوا # باوا # ییرولو شوپ قالط حوا دنه ءان

 تاذعلابحا انا تلاقف كلذهشااموا ىلاعت هللا كیذعد ناني تنك( نا مال لاقاذا

 اه لع لدب یهاط تساهلواه,لع یف وال نطاد سه اانا | اذهو اهلع قالطلاعقو

 ط.ع)راخالاوهورهاظلاسسااب مکا قلعتب و ةبحملا هقیقحرابتعا طقسف رابخالاوهو

 فوقولا ناکما مدعو دهن یلج ناسللاو یلعلا ةا فل كالا (ا صال نامالا نمیناهر

 فوقولاف * ي یع ,E تلقنم بلعلاو افلطم فلحلا ىلا لقنلا بحوا اهلتیناملع

 ار فلا ال ةره اظلا ر ومالاب طانت انا ماکحالا و ر ذعتم ةبحلا ةقيقح لع
 (ا ےل م قالطلا نمنامالا ین ریدقلا متف) نینایلن ابا امن ثدلاورفسلاق

 د ضي رلا قالط باب #۴ ۱
 بودبا قیلطن هلبا قالطحوارسنساضر یدنهیساهب لوخ دعهحنوز هدننومضرح دی ز

 رولو ۴ باول ا#یمرولوا هراو هدنز دنههسلواتوف دیز ندا وا هیضقنم ندع

 یهو اهنعتام هر نم یهواهاضر رغد هوم ضر ف دن ص اناا نم نا هند لصالا)

 هللا هجر ىد اشلل افالخ اهن ثارمالف اھ دع ءاضعنا دعب تاه ٹا و هیرو ٠ دعلا ق

 تلتلاوه دحاولا لعشف نالا قلطا (ضذ رلا ق الط لوا ن هيانع ) 7

 ( ضا رلاقالطق قئار رحم ) ۷
 هرکصت دا | قیلطت هلبا قالط حوا هلیبلط ی دنه ین هحوز ه دننوم ضر دیز

 هبراو ه كز كنه هسلواتوف دیز نیدلوا هیطعم دع كدنه

 (افن آرهامهاوج طینتسب ) ۰. زالوا#باوخ-ایمرولوا
 هک ةعحرلا بانو

 شوب نیدعبا لوخد هدنه دی ز هرکصندقدللوب هک تولخ بودیاحوزت یدنه دیز |
 زالوا ۴ بو ا۴ یمرولوارذاق هتعجام هدنهایتدع هدنه دیز هسیدلوا

 (جاکنلا ناک قاضاو)  دعلا ناهتعج مع تالعال هو ادعب اهةهلطول عح )

 دیز ء دلا یطم لبق هرکضن دک دنا قیلطت هلا یعحر ق الط ی دنه یسهحوز دیز

 اعرش ه دنه دیز هسلبا مالعاو داهشا بوید م دا تعج اره ه دنه ه دنبایغ ل دنه |[



11{ 
 رولوا ٭ باو ا٭ یزولوا شقنا تعجا رم

 مالعالا طرشي ةیغلاوا ةرضحلا ىف یتآرما تعحارو هرضطاق كتعحأر وعب)

 (نعجراا یف ین اتسهق)
 بوتکم موس مو نونعم ه دنه یساهب لوخدم ۀجوز هرکصندکدنکه راد رخآ دیز
 ق الط نالواعقاو هسلیا لاسرا ه دنه یب وتکمو رپ رحت وید لوا شوب ه دیوتکم بوزا

 ردیعحر ٭ تاوطا × ر دیعحر

 بو دنا تعجا ره هایده شبا تجب م اا ندا قدح زمن رونصو

 یدیز یخد دنه ه دکدتا مالعا ه دنه ینتعجا ره بوراو راد لوا ه دعلا ءاضقنا دعب

 رولوا#تاول 1۱ یجرولوا رداقهنس هلماعمح اوزا هلبا دنهندٌیا حاکندیدج سلبا قیدصت

 (ةعجراا نری ونت )ال الاو تمک هتق دصف اهیف ة دعلا دعب اه اع دا )
 ندنسلاها « دلب نالواقراعتم هنسانعم كعد نوسلوا سوب روع كعد نوسلوا طرش

 هلکم رک هنلزم ك دنه هرکصن دکدید ن وسلوا ط رش مسرربک هل زم ل دنه مانا دیز

 تعحارم « دنحمایئدع هشز دی ز هسلوا شوب ن د دز شز یساهب لوخدم هحوز
 هنس هلماعمحاوزا هلا شب ز نیدیاحاکت دیدحت بودیا

 زولوا #۴ تاو #یرولواردأق

 تعجا رھ « دنه دیز « دعب بوی اش وب ایعجر یلماح دنه یساهب لوخ دم هحوز دیز |
 نکمتدعیضم ندقالط تقو نک ب ويد یدلوا هیضقنمءدعالصم دنه هدکدید مدتنا

 زاملوا#باوت ا#ییروللوا نیدصت هلنالوقدنههسالوا ش مک تقو رولوا

 كتعجارلاقولف ةعجزا اهناشنادنعاهناعداین یا اهندع یضمف ةجوزلا تق دصو)
 ةعاس تنکسولف حصت اهنا الاقو خا ىلع دعجرا مصت | ىت دع تضم دق تلاقف
 راخالاو لوالا ضبا نيب ناک ناب اهقب دصت نکما نا عاج الا تعک دقف تباجا م

 (ةعحرلا ف یناتسهف) ٠ دملا نم ة دعلا یضم لَّمكام

 هدن ګا یتدهدنه هرکصن دک دنا قیلطت هلبا یجر قالطیدنهیساهبلوخدم هحوز دیز
 رولوا#باوطا#یرولوا تەجر یبا لیبقت دوخا سم هلتوهش ی دیز

 لزاوتنا تاراتخم) ةرهإ ص٣ ا ةمرح یفاک ةعجرلا قحیفهسک هنم ةوهشباهجوز لا سم)
 ج رف یارظن لجر یف هللا امهجر ی نیا مصن ل اق ( هتیاک و قالطلا حرص یف
 لاقو هتولص دسفتو ةعجا ره ریصت اهناف اهقلط دقو ةولصلا نوه و ةوهشب هنأ صا

 (ةولصلا باب هللا هجر ثبللاییالزاونم)) هتولصت دسف اهسمول هلس نب درج
 هک لیلحملاو ةظاغلا هنونیلاف لصف #

 هیضقنم یتدع « دعب بودیا قاط هلباهثلث قالط یهارصن دنهیسهجوز لسم دی
 ناتي یطو یدنهیخد ورع بودبا ځوزت هپ ینارصن ور سفن هرکصندقدلوا

 رولوا # باول ا٭ ییرولوا شاوالصاح اعرش
 رولوا باول ا٭ یرولوا راج كم حوزت هلبساضریدنهدی ز تن تم ار دیش

 4 واو
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 یزذلا سل تلحاهب لخ دو ینارصن تحو فا الناهقلطسم نی اتن ولو

 (للحاحاکنینیناهرب طع ) ےک حاکننلوحد هنال ایالت اهقلط

 قالط حاف یدنه « دیز ورع ه دعب بودیا قیلطت یدنه یساهب لوخدم هجوز دیز
 دیز هسلبارارقا وید م د اشوب هلنا ق الط ج وا دیز ه دک د تبا لاّوس وید ل داشوب هلبا

 زالوا ٭ باو لا * یرولوا رداق هجوزت هلحالب یدنه
 الا ےب قالط رازه دص لاق یداد قالط دنحار نز هل ليف ماه

 ( قالطلا رارقالا ین یف هنق )

 بذاک مرارقا وید مدماشوب هليا قالط حوا.مداش وب هليا قالطرب یدنه ن, دیز هدنوصوب
 , كقیاقب رفت ند دیز یدنه عرشلاک اح هسنیا حوژت هلحالب یدنه بوید یدیا

 ر ولوا # باو لا # یرولوا مزال ۱
 3 دك اك رخ ج وز یطو دعبالا نیتنثلا دعب مالا ال و ثاثلا دعب ةرلا لصالو )

 (دعح را ف رح الا تلم (

 ةدعلا ءاضقنا دعب دنه هركصندكدتا قیلطت هلبا قالط ج وا یدنه یس هحوز دیز

 ورع نکل بونلوب هی ةولخ و جی وزت هورع نوما لیلح هدرارضح دوهش ینسفن
 شلوالصاح یعرش لیلصتهلتولخ درج هساعا ئطو ی دنه

 زالوا ۴# باو |٭ ییرولوا

 اک اماکن ہربغ اجوز ےک تح ہل لکت مل ةمالا نیو ةرطا ین انالتقالطلاناکناو )
 ( هعلطلا هبلحایف هياده) اهنعتوع وا اهةلطب ع اهب لخدیو

 ةدعلا ء اضقنا دعب دنه هرکصندکدتنا قیلطت هليا قالط ج وا یدنه یس هحوز دیز

 تدم یورګ هلبادوس نالوا ن ددیز هدعب بودیا جوز هلندا یسلو هرغص ورع سفن
 ۱ عیطو یدنه رکب بو دنا وز جد هرکب سفن دنه هدعب بودیا عاضرا هدعاضر |

 جوزت یدنهوید یدلوا لصاح یعرش لیلحګدی ز هسلبا قیلطت یدنه هرکصندکد تا
 زاذوا باو ا# یعرولوا راج كا

 اهبلع لجرا دقع درعک ةأرملا نا ىلوالا تكلا لكى امه نیتلتسم لع تملا لّعشا )|
 سکع ةناثلا اعاضر و اسن دلولا هيف لخدیو اوفلسناو هدالوا ىلع مرحب لوخدلا لبق
 اهه رب 2و دناهنلاو قاکلا ناتروکذ مایهو اولعناو هانا لع مرش دقعلادرڪ < اھو هذه

 ت دتعاف نل هنماهب و نیتعلط هتحوزقلط هبروص هزخاغمممنو فیطا عرفانهلخدی و

 دوعن لهفاهتلط اهب لخدو رخآ حوزپ جوت هیلع تمر هتعضراف یغصب تجوز
 اهنال هبلادوعتال اهنا باوصلاو ًاطخا كلذ زم باجااذا ايف ثالثبما ةدحاوپ لوالاىلا

 (حاکللا ف هبنابهولا ةموظنم حرش ) عاضرلانم هنپا ةليلح تراص
 دقلطا نيسم دنه هرکصندکد نا قلطت هلا قالط ج وا یلماح دنه یس هجوز دیز

 نوحالیلح نسفندنه هدنروره نوک حاقرب هدنمانا سافن هدعب بودیا اعلا تیم نینحرب

 شعوب یعرشلیلح هسلما یطوو لوخ د ی دورع هسلبا مش ورا هورع هدنرار ضحدوهش

AR و 

9 



۱ 

 اصعل نوکقرق ندنتفو ننح ءاقلا ںودیا قیلطتیدنه ورع هدسافن لخاد ۵ دیروص وا ۱

 هدنماع وک سلا هلغل وا صیح تاد دنه هرکصندکد تا زو رح لاره ط اصعد و مد

 دیز هسید یدلوا هیضقنم مدع بوروکض بح ج وا هدکدتنا دارم ج وزن یدنه دیز ا

 نیا لج عضو دنه هرکصندک دتا قیلطت هلبا قالطحوا لیعاح دنه یس هحوز دیز |
 هسللوا قو رفت ندرعدنه هدعب بودیا یطویدنهیخد ورع بودیا جوز هورع یتسفن ||

 )هوا لع 1 له هرکصن دکد تا قیلطد قالط حوا یدنه یساهب لوخدم هح هز دیز ۱

 ءاضهنادعب دنه هرکصندکد تا قیلطت یدنه ورع هدعب بودیا وزب هور فن هدعلا |

 یرونلوا قیدصت هسید ی دیا لوخدهک اب ورعدنهالاح هساباحم.وزت هدیزییسفن هدعلا ||

 لقتالف هضقانم تراص ةدكلا ه,مدعتبام تعدا اذاف للا طناب اهنم رارقا حاکنلا |(
 | هاج تناکنآ دوهشرمغب حاکنناناکوا ةدن هوا دیسوختناک اهنا تعداادااک اهلوق ||

 تا ۹۶

 رولوا  باوخا # یترولوا

 رولوا # باوطا#یرولوا زاج كا حوزت ی دنه قانا ه دنه
 امارح ناک ناومارحالاوسافلاوضییحوزرایطوب لحو)

 ( ةعلطملا هبلشایم ریدقلا حح )

 زیاج كا حج وزت یدنه دیز بولوا لصاح یعرش لیلحت
 _  (مامهلوجمهفی) _زالو#باوبا# روا

 رونلوا قیدصت هسیا هلهاجزاماوا قیدصت هسیا هلاع ليل طنارش #*ب او ا#
 : قاتلا حوزا نا بعدا ٤ هلم ردا 9 یاثلا حوا اهفلطام دعد ایل هعلطع حیزنول (

 ىلع اهمادقا نال ق دصنال لیلا طاارشب هل اع ةأرملا تن اكن اف اهب لخ دب مل

 طئارشلا هذهب ارارقا نوكيال ح اكنلا ىلع اهمادقا نال تقدص

 ( دعلطلا لحاعف یوضر طع )
 | هیضعنم دع ب ودیا قیلطت هلا ق الط حوا یدنه یس اهب لوخدم هحوز دیزاا

 ءاضةنا دعب بودیا قیلطتیدنه و رع « دعب بودیا جیزت هور سفن هرکصندقدلوا |
 هدیز یتسفن بو دیا قیدصت یخد دیزورارقا وید یدلوا لصاو هک ابورغ دنه هدعلا

 قیدصد هسل د یدالوا لصاو هکا ورع دره هرکصت دکدشا جور

 زاعلوا * تاوطا * رووا

 | تیذک ت لاق نامز دعب م اهو ف نجو رف یتدع تضقناو رخت اب تحعزت لوالل تلاق) ||
 || ترق ناو حاکنْلا لطب و قدصت یناثلا لوخدب ترقا نكت مل ناف تجوزت نکا ی |

 ( حاکنلانم یناثلا جوزا لئاسمین یتفلا ةینم )

 ۱ | دنه هدعلا ءاضقنا دعب بودناقیلطت هللا قالط جوا یدنه یساهبلوخدم هحوز دیز ۱

 هدیروره تدمر هرکصندکد دتا قیلطت یدنه ورع هدعب بودیا ځو زت هورع سفن ||

 لخاد د ورع بوید یدالوا لصاو اکبورع دنه هدکدتبا دارم جوزتیدنه دی ز ||
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 زالوا ٭ باوا # یرولوا ل الح هدیز دنه هساد م دلوا

 ال بلقلا ىلعو لوالل تلح عاج ا ىاماركتاو اه دماج یناثلا نا تربخا )
 ( وصال ان اذک و قالطلا نم مساتلا هب زارب (

 دنه هرکصن دقدلوا هیضقنع تدع بودیا قیلطل هليا قالط حوا یدنه یسهحوز دیز
 هلبا یک حاکن هرکب نالوا یعولعم ورع بویلوا یوفک هلینذا ورع یسباو ین

 قیلطن یدنهیخدرکب هرکصن دقدنلوب یعرشلیلحت بودیا یطو یدنه یجدرکب ج ءزت
 هلدنه رکب را هنسک ضو الاخ هسلبا ے و هدیز ییسفن دنب ةدعلا ءاضقنا دعب ی

 ندنس هلماعم جاوزا هلبا دنه یدیز بوی دزالوا شلو یعرش لیلح هلفمالوا یونک
 رازالوا ۷۶ باوا # یم رازولوا رداق هعنم

 م جوزا اهب لخد و وفك رع نم اهنسشن ثالثلا هعلطملا تحوزول مالسالاردص لاق )

 دعوقو هک هظفح بام اذهییامطاینو راتخفاوهام ىلع لوالا جعزلل لال اهقلط
 اهناق للعلا دقع لولا رشاب ول اما و وفکریغ نوكي بلاغلا ىف للحلا نافریدقلا فن و
 رهاظباوتفا) یلاعت هللا مهجر حاتم ا نم اشک نا ءافکلایف یایسویهتنا لوالل لګ

 خالو اقافتا افلطم جك وهف یو اهل نكي مل اذأ اماو ايلو اهل ناکاذا هلكاذهو ةباورا
 اهحورب تبضرٰیولاںاقول نکل فاک جوزا هاضزنال دقعللیلولا شا طش ۸ هن
 ءاضزانال نکیالنا یتش و یوتفلل ةد داح تراص ینکیله انیع جوزاب زعب لو وفکر غنم

 جوزا مسي لولولا اهنذأتسا اداام هلنسمق هاواتت ینو نانا هرکد اکرحصبال وه
 ( ءایلوالا یفقئار رحم ) اح رص الوقنم هرا لو قبال لوه لاب ءاضرانال لاقف

 هتلخا نیسم دنه هرکصندکدتبا قلطت هلبا قالط حوا لماح دنه یس هحوز دی ز

 ابا ءاقلا حد نینجرب هقلطا نیبتسم هدنرو رم نوک ی رک ه دعب بودیا ءاقلا نینجر |

 ندننانینح ۴# تاوطا#رولوا هي طقنم ندنح ینقییدعلدنه

 ید ورع جوز هورع سفن لیلا لحال هرکصن دکدتبا ءاقلا لوا نینج هدنروص وب
 لیلح هسلوا شعا ءافلا یرخا نینح هدعد بوسا نیلطا یدنه هرکصادلوخ د هدنه

 زالوا ۷ باوخا# یرولواشلوا یعرش
 | لجل ا عضوب ةقلعتم ةدعلا نال اتافو رخ الا نم ةدعلاو لموالانم نيمأوت نم سانتلاو )

 ( ضل ا رافغلا حم ) عیب قلعتيف اهبلا فاضم
 بوید لدلیا قیلطت هلبا هنلث قالط قبنس نددیز دنه یساهبلوخدم هجوز لدیز
 هلا قالطرب یدنه دیز ورع نالک هتداهش هنساعدم لدنه هلکعا ر اکنا دیز و یوعد

 هرزواهجووب بویدیدلبا قیلطن هل قالط حوا یدنه دی زی درشب بویدیدلیا قیلطل
 روآوا *ںاو لا ٭ یمرولوا شا وا تبان یساعدم دنه ژ هبسلنا تداهش راز« رم

 زالوا # باوا # یرواوا رداق هجوزت هلجالب یدنه دی ز هدنروصوب
 سر هزالحر لع دهاش دهشادا هللاامهجردح نعهعاع"ن رداوینو)

 عوقو ليلعن لاق نیت قلاط یهف اهب لخد نکیل ناو اال اهقلط هنا رخآ دهشو



3 % 

 تلتلا بحاصو نیتنئلا ىلع اعجیادق نیتنثلا لحاصو ثلثلا بحاص یا لبقنم ثلفلا

 عا نب ٠١ ف یا طبعا تفل حاول ى امجبا ةدحاول تخاس
 + نیحوزا دحا دادنراب ةقرفلاعوقوفلصف ج

 بودیاحاکت دیدجت هد هعفدره بولوارداصررفک هلک هعفدیکنا نددیز یبوز دنه )

 رداق هجوزت هل الب یدنه دیز الاح هسلیا ییلطت هليا نیاب قالطر, یدنه هدعب
 رولوا # باو لا # یمرولوا

 ( رفاکلا حاکنف یلب ز ) هدر فقوتنالو ءاضعلا لع ءاالاب هقرفلا فقوتو

 وید ےکیدتیا نالفیتاماو نيد هرب هي هل ةرح دنه یساهب لوخدم هجوزسم دیز )
 هرکصن دکد تی حوزت هلیساضریدنه بودیا نامی دیدجت هرکصندکد تیا مش هلیفل عاج

 رداق هجوزتهلحالب یدنه دیز هسلباقیلطت هی نیابقالط یکیاادتبا یدنه دیز
 رولوا # باوطا # یعرولوا

 هليا قد رفتو هعفارع هییضاق هدقدلوا هنابم اذنه یسهحوز بولوارداص رفک هلکنددیز

 (افنآ رم ام هباوج مهفب ) ردلکد *باوطا ٭ ردیمزال مکح

 ح ی € ملخا باب ی
 ندسلح بويعا لوبق دیزنکل بوبد مدلوا علخ هنیرزوا مرهم هلکنس هدیزیبوز دنه
 ینددیز هدنزاکدتبا مول وید دغا لورق نوت هدیزییابحا صعب هرکصذدکد تک بوعلاق

 زالوا # باوا < یولوا شلوا هنابم هليا همنرعوب هسید م دتا لوبق

 اهل رانا طرشو تبجواامدعب لوبقلا لبق اهعوحر حصي اهقحیف هضواعم علخلاو )
 ۱ ( قلا علخنم ) هلوبق لبق سلحا نع مايعلاب لطبب و ۱
 الصا دیز هدنرلکدند لوا علخ هتیرزوا یرهم هلیا دنه ل هحوز هدي ز را هنسک جاق رپ |

 تراشا هلیا یاب درج ه لیا تراشا هلبا یشاب نکل ب ویل وس مالک قلعتم هلوبق یماخ
 سوب هلبا قالط نیاب ند دیز دنه بولوا شلوا علخ هلکعا

 زالوا # باو لا # یرولوا
 لخوا نالوا هدنشایکبابولوا ند دنه لدي ز هدقدلوا رولوا علخ هلا دنه یسهجوز دیز

 یورعدنهالاح هنسلاق هدننا دی ز ورع بولوا حاخ هرزوا كعا لر هدتأاب لدنه یورع |

 رولوا # باو لا ییرولوا رداق هب هسرتو اسما هناضل ا قح بولا ند دی ز

 لطان طرشلاوراجعلخ اف ج وزلادنع اهدلو لب نا لعاهجوز نم تءلتخ اناو)
 (علخ این یواتفلا همخذ)

 ردقوش نالوا ه دذ هلیادنهمهجوز نالوا هدلوبناتسا دیز نالوا هدنس هری زج سی ربق

 مالعا هدنه ییلخ هرزوا هجو وي بود مدلوا علخ هن روا ندع هوفنو یرهم هح ا

 لطاب یروکذم لوق كدب ز هسلوا توف دیز نردعا لوبق دنه و

 رولوا # باو ا# یرولوا
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 حولا اهلح قعسو و 0 لوبقلا و ا ون

 رداق هغلا یس هصح ن د ê یرهم نر كد دنه هدیروصوب

 رولوا* باوطا*یرولوا

 نغ صبت هدعب بو دیا لس و حب مولعم نم هدنه یس هجوز نسایشاردق وش دیز
 ندیو اعد هقلعتم هتیجوز قوقحیرب ره بولواعلخ هنیرزوا یرهم هلیادیز دنه نیدعا
 ۱ تارام دنه هدکدتنا بلط ن د دنه یرو رم نم دیز ه دک دتا ءاربانتمذ كلرخآ

 زالوا % تاوطایرولوا هرداو هکمامر و ءائس هب هروب رم

 اضوبقم رهلاک حاکللابقلعتام رخ الا ىلع امن لکا قح لک ءارابلاو  علخلا طعسب و (

 حاکللا د.ق یک ذلابالا طقسدالق هدعلا هقفناماو ° دعل وا اهبلوخدلالق ضوبقمرعوا

 (اصلم رردلا علخ نم) اهوویرشاام نکو ضرتلاک هب قلعتالام طال هال

 لیکو ت نب هعلخ هنیرزوا یر هم هليا دنهورع یبوز نالوا هدراند رخ ل دنه بوزاوهبیضاق دیز |
 هلا دنه دزە دک دادا اک و و کی نکیغو یعرشمصخ توادیدلنا

 | ییلخورع هلغمالوا هان تلاکو بودیاراکنا یلاکوبولکور ۶ هدعب بولوا علخ هنیرزو| یر هم
 هرزواررحم هحولرشباو رکبدرحم دنه هدکد تسا كا یس هل ءاعمحاوزاهدنه بویلوا ربح

 زالوا#باوط ا#یرولواهرداق هعنمیورعوبدزولوا شاوا هتانتلاکو هلیراتداهش
 مهرد قلا ىلع مهعم اعلا عالتخالاب مهلکو هنآرما نااوعزو لحر ىلا اؤاج موق )

 اهنال لدیلا 2 قالطلا مقب جوترال لاما اونم موقلا ناکتاف لیکوتلا ترکنا اهنا |
 نع و علخلا ین حوا بطاخ اذا یلوضفلا و كلوضفلا علخ اذه ب لیکوتلا تركتاال

 | | ىلعافوقومعلخ ا ناک عل الدب اونم 2 موقلا ناک ن اولو بب علما مف الیصا نوکی لدبلا
 || اعقاو قالطلا ناک ھتلکو اینا یدا جوزا ناك ناف دجوب ل و اهلوبقو ةأرملا ةزاجا

 ( ماا ىف ناص اق ) لالا سعتالو هرارقاب
 || رغصو ك د هنمام هنس شد ی ز ی زق هرغص نالوانددیزو یرهم هلبادیزیوز دنه
 هدیرورع یا حوا هرکصذدقدلواعلخ هرزوا كعا قافنا اد هنماع هنس یکی ایورع غوا

 | هلفمالوایرارخآ "هنضاح ندناوسن كرارغص بودیا ورت هبینجا هراربغص یتسفندنه
 قلیآزوقط هنسرپ كلورعوقلیازوقط هنس ترد كينبز دیز هسلا ند دنه یرریغص دیز

 رولو |#تا ولا # یر ولوارداق هفاقنا یزرعص بولا نددنه ید یی 3 عفت

 ی مانا < د لوز دلولا تام هنس هدلو هععنو رهلاب اهسفت تعلتخاول ٤ هینع ]اینو )

 نا و اهدنع هکربال و دلولا ذخ ان نا جوزا لف تحوز اذاو ىهتنا ةنس هذلو ةقفن ةيقبي
 هب محربف ةدملا كالت ىف دلولا اسما لثم یلارظنیو دلولا قح اذهنال كلذ ىلع اقفت أ

 (ملخا ف ئارز )ریذقلاعف ناک اهلع
 هن رزوا یرهم ها ردق وش نالوا هدنتمذ دنه ك هجوز نالوا هدرخآ رابد هعرج دیز
 هلا ورع دن ز هلکعا ییدصنت یدیز د ورع ب ولد ی دتا لنکوت ی هعلخ هلکنس
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 نکل بولوا حل اخ هلیا ورع هني رزوایرهم لدنه لاکو |

 یوعد بد الدین اکو ور و ی او هعلح ی دیز ن دنه هدعوآ

 شوب قالط یاب اع هروب زمملخ ن د دز دنه هسالوا هتباث تلاکو هعلخ بودیا |
 رولوا # باوا * یعرواو

 رولوا#باوط ۴# یرولوا هرداق هغملا ندورع یروب نم هم دنه هدیروص هل

 كمرب و هدنه ینکروک نیعهرب دیز هدقدلوا رووا علخ هنیرزوا یرهم هلبادیز یبوز دنه
 توق هرکصندکد سا اشا رب و هدنهکروکل وا دی ز هدعب تولوا ملخ هل طر

 هرداق هغلا ندنس و عف تكکروک لوا دنه هسلوا

 رولوا *باومل ا ٭* یرولوا

 لالا كله هلا هعفد نأ لبقف لام لع اهجوز عم تعلاخ عا اه دب ی هل دد كله)

 محسعا | لبقیال هنال علال الط تالو ایلثم ناک نا هلثموا ايد ناک نا هتيق اهیلعف قعساوا
 ( علخانررد ) ةضواعإل اقبح اهیاع نامضلا بجلب

 ٩ لوضفلا علخین عون
 تولواعلخ هی رزوایرهم لدنهمشنذا دنه هلباورع یبوز كب هریک دنه یزق دیز ۱
 قالط هدنهقحیالوا هرم یروب e هدقدلوا E دنه هسا لوا نغاض هرهم نکل

 زالوا < باوملا ۶ یئرولوا عق
 یضر نا ال قالطلا عقیالو 2 زوال هژام لا فضد و نصب م ادا ی (

 قادصلا نم حوزلا "یرب و قالطلا عفو تزاجا ناف ربا اهفلب ادا
 ۱ ( یوضفلا لص نم ۲4 ین هیداع )

 رهممشنذا دنه لوخدلا دعب ها ز یبوز دنه بش ز یسانا كنه رع تریغص دنه
 لوق هدقدلوا هغقاو دنه دعب تویلوا هنماض هرهم هدقدلوا علخ هنیرزوا یساعسم

 هغلانددب ز امامت ی رهم لدنه یس هرو هسلوا توف نیدلوا هغلاب دنه هرکصذ دکد تا

 ررواوا 3« باول *یمزرولاردا
 یقادصلاب مجرب رحم نا و اهیلع لالاو زا اهاثع یحالا وا اهوااهءلخاذا ةریکلااما)
 تلبق نا اهلوبق لع فم ر علاق ن عا ناو بالا نمط نا بالا لع حوراو 8 2

 تك دق و طبحلا بحاص لاق عقاو قالطلا نا لع ريش اذه ل الا قح ی علخ 9

 (قالطلا تاک ی هصالخ) اود زاجابالا عقال ةروصلا هنهف قالطلانا لی حرش ق

 اا قالطلا عب اهفادص ىلع اهحوزنع رعڏو لفعد قا هیفصلا ت ءاتخاولو

 ( علخا ف نايات ) قادصلا طقسيالو
 4 ءالبالا باب

 ]| قالط حوا ندنب متسردیا عاج کس نورکه ککشود كنس دعب نم هدنه یس ۳2 كاز

 | یدنه دیز هسلیا ئطو ندا رورع یا ترد یدنه دب ز هرکصندکدید لوا شوب
 زالوا # باوخا * یرولوا ردأق هجوزت هلحالب

 هک مارا
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 م اھدحا تیعوت ی هناو ادعاصف رهشا هعل را 4 هحوکنم و ات لع ناوه ءال 3

ندنب مسردیا علی ید رو دنه رکا |
ز هدول تولد لوا تب قالط حوا 

 ۱ یبلب رو دنه دن 

 : هاکصا دک دند عالوا شم دا از هلا مانا مر امگا ما وک هی

 || فلبنا هنکع هنال الوم نوکنال دلج ی دلحشعال هللاو هقفلا عاوجو عيادبانو) ۱

 | هدیز دنه هلکعد هلب ون درحمهسذ رکن هنیلا كسز مانا كلا كنس هدنه یسهحوژ دی ز
 لمس سس سس سس مست صدا دز تست سس مس تم یک

{I 

 || كبرفاال هلاو هنأ مهال لوشنایلاعت هلا ءامسآ ن نم ےساب ءالرالا ةروصو هللا ساب نوکینا
 || نا قاتعوا قالطب ءالبالا ةروصو و e ڭا نا یناثل او رهشا عبرا

 || قلعت امهدحا BIGE و قلاط ةنالف ی معاف كتبرق نآ هنآ هال لوق

 || وهو ء ال الا هدم تضد نح اهب ره ۲ ناهربلات یاثلاو ءالبالا ه هدمق اھ دمنا ناکام

 ( قالطلا نم ٤۲ف قا طرح ) هنیاب هقیلطت ع وقو
 | ن دقدلوا هنام ند دیز دنه هساعا طو تودنا رو رح یا ترد ئدنه دز هدر وصو

 || ها:٥ ن د دیز دنه هسا ا ځوطو تودیا رویا رد هنر بودیا حاکن دی دج دیز هرکص

 نددیز دنه هساتنا یطو بودیا رو میا ترد هن بودیا حاکت دیدحت هن هدعب بولوا

 زالوا # باو لا ۶# ییرولوارداق هحوزت هلحالب یدنه دیز هسلوا هنام رارکت
 هن هک دح دب ز هدول بودا حور ید ٤آ ل :رکصندکد تنا ا ينب زو دنه دز

 هام تتن زو دنه بولوا عق او ءالبا هانا رور یاترد بويعا ئطو

 را اولا ٭ ییزرولوا

 شوب قالط جوا ن د دیزدتیدخ هاب هروب رم فلح هدنرروصوب
 زالوا # باو لا # یعرولوا

 | نا وهف دبولا اما تقوم ثلاثلاو لوهح ینلاو دیوم اه دحا هحوا ةئلث ىلع ءالبالا
 || هنلاو لحرا لوق نا وهف لوهحمااماو هوصوا ادنا كيرقاال هللاو هتأرعال لجراا لوقب

 ۱ (اصالم الا یافتن ) دبالا مک همکش دیالاب هدي لو كبرقاال

 مرال هنسسد هدیژ هسلنا هدنه كیز نیدعب ارور یآ ترد

 زالوا ٭ باو لا # ییرولوا
 فراعتع سدل هلال اتبع و اذک تلعفنا نات اذا )

 (ءالیال یریدقلا مث )
 | رکا نوسلوا دهاش لوکر ب و را هکئالم م هیقا سم نس درب هدنه یس هحوز دیز

 شلوا دقعنم ءالبا هنود مالوا شعاا از هلا مانا سر دیا سم یس

 زالوا اولا  یمرولوا

 مز ال نیم ةرافک« دیز هسابا سم یدنه دیز هدنروصوب
 زالوا هباوجا ٭ یرولوا

 ۹ ءالبالا ی عج حرش عبنم) جرفلا هسا ریا مماح و هرب رخ هرک د

 دج راهظلا باب ۴
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 زالوا # باوا # یمرولوا همزالراهظ ترافک هدیز بولوا مارح

 برف هلوفک عیاش زج وا ندیلا میچ ن هیر هنآ را نم وضع هل تن

 لجراو دیلاک ندبلاعیجنع هبربعیال ءزج رکذ ناو یمارهظکوایما ج جرفک لر هطوا |

 ( راهظلاق یوضر طح ) یلاعت هل هللا هجر یفاشال افالخ راهظلا تشرل

 ریذکتلا لبق هرکصندکدید نس یکیرهظ كمانا هع رزوا مب نس هدنه یس هجوز دیز
 هرکصندک دتبا می وزت هورع نسفندنه هدعلا ءاضقنا دعب بودیا قیل طتهلاقالطرب یدنه

 غوطو یدنه دیزرفکتلالبق هسلبا حوزت یدنه دی ز هدعلا ءاضةنادعب بولواتوف ورع

 زالوا # باوا  ییرولوا راج كیا
 هذه نال هرغ وا دادنرالا دقعلا E ام دعب وا اهنابا ام دعب ةرافکلا تزاج اذهل و

 یناثلا جوزا ةباصاو نيم !| ترک ل الا بابسا نم ریفکتلارمغب نوت ها

 (راهظلارزغررد )
 رزکب هنجرف كنس یبرف كمي زق هبنب زیسهحوز هدکد روک ن جرف دنه یرق هریفصدی ز

 زالوا *باوطا# یرولوا مزالراهظتب راقکهدب ز هلکعد هل ودر هسید

 الا سل راهظلانال رهاظم وهف اهجرفکوا اه ذك وا یمانطبک-لبع تنا لاق اذا)
 . (راهظلا ف هياده ) ةمرحا ةللحلا هيشن

 € ناعللا باب #
 دلورب نددب ز دنه هدنزو ره یآ یکیا هرکصخدکدتنا قیلطت انیاب یدنه یس هجوز دیز

 ن اعل هسلبا تا قن وددردلکد ندنب دلو وب دز هدقدرعوط

 زاماوا ٭ باولسا # یمرونلوا
 (ناعللا نح” ) ةنابلا ف ذقب ناعلالف ةبجوزلا مایق ناعللاىا هطرش)

 هبل اطم هلیبج وم ی دیز دنه هلکعیا ف ذق وید هبناز هرب هپ هقیفع دنه یس هجوز دیز
 بويعا ییڈکنقسقن دیز ۰ دق دنلوافیلکت ناعل هلغلوا ه دوجوم ناعل طیارش بودیا
 یی رفت ن د دی ز یدنه یضاق ه دنراکدتبا ن عالن هرزوایعرش هحو هلکماعتا اب ہا ن دناعل

 رولوا # تاوطا# یرولوا هنابم ند دیز دنه هسلبا

 2 د حر صاسهش قي رفتلا لیقواو نعالنلادعب عاتعسالاو ء طولا همر هم عحو )

 هلوعل ایا حاکللاناکناو قدرفتلالق هدعد ما ارحاهنطولاق ثیحریدقلا حقی

 ( ناعللانرافغلا محم ) ادیا ناععگال aR سو هبلع لات

 همز هثب رزوا دز یس هعمن هحلوا هصونم یت دع ل دنه « دن روصوب

 ر ولوا # باو لا # یرولوا
 روك ذم الحلا نم ة دعلا ف تمادام یتکسلاو ةعفنلا اهلوةيناخرانانلا نو )

 + نینعلا باب
 هدع بو دنا مو زت  دیز ییسفن نی دل غی دلو | نیتبصخا ع وطقم ل دز دنه

 هرکصن دکد ردتیالیج ات هنسرب هک احیدیز دنه هلغلوارهاظ یت دلوا نیتبصذطا ع وطقم

 * هنسرپ 6



#۶ 
 هکمردتا قیرفت هک اح یی و دنکد نه هس الوا لاو دنه دیز بودا رورع هنس

 رولوا ٭*ںاولا٭ یرولوا هرداق

 نینعلاک لج ٴوي یصخلاو (نینعلایف ری ونت ) هب رف هنس لجا ابصخوا اننع ةت دجوولو))
 امهذب قرفالاو هح اکن قبب هتجوز ىلا یصخ اوا نینعلا لصو ناف (نینعلاف هیاده))

 (نینعلا كم نبا) اهبلطب
 هلغلوا هن داح تنع هدیز هرکصت دکدتبا طو ین دراز بونا عوز  دیز نسفن دنها

 هرداق هکمردتیا قیرفت هک اح ی و دنکد نه ةسلوا زجاع ن دیطو دیز

 زالوا ۴ ںاولا #۴ یرولوا 0 ۱

 تحولق (نینعلا ف كلم نا) اهلرابخ ال اتنعوا ابو راصم اهلا لاول نور

 امهنب ق رال اهیلا لوصولا دعب یا « دعب انینع راصوا هر اهبلا هلوصو دعب جوتزا |
 (نینعلاین راغفلا حم) سه *یطولا اهتح لوص

 € : دعلا با #۶
 رولوا#باول #ییرولواهمزال تدع نددیز هده هسلوا !توفدیزیوز كەر غص دنه

 هریک وا هرغص الوا ةلوخدم ارشعو رهشا عب را اهجوز اهنع ینوتلا  دع)

 ) دعلا ین هبزازب) ساک وا لسم

 هنسلبا قیلطتیدتق ياه د لوخ دمهحوز نالسکن دشح تولوا هلخاد ها نسب

 5 دیا حب وا ۴#ناوطا# رد رادقم هن یتدع نامز دل دنه

 (ةدعلایف ررغ) رهشا ةثلث ضع ۸ سايا نس تغلب وا کو ارغصل ضح | نیقو)
 تدع هدنه هسلیادام ج ءزت هورعیشنیخد دنه بودی قاتعا یدنه یدلو ما دید |

 رولوا * باوا * یر ول وا همزال
 اهالوم تام هما !ذک و لماوکصیحثلث جوا قالطب ضبع :رح  دعلا یا یهو)

 (ةدعلا نح )لماوک صبح ثلث صع ن٤ تناك ادااضیااهندع ناف اهمعاو

 هیضعنم هلبا هن یت دع قل وا صبح تاذ و لئاح دنههدنروص وب

 هبا نمیج جوابا! ږولوا
 هدنمامتنوکش حلا ندنتوف ك دز دنه نالوا ن دضبح تاذ بولوایدلوما كنافوتم دی ز

 ورع هسيدیدلوا هیضقنم متدع بوروکض بح ج وا « دکدتبا داره ج. وزتهورع ینسفن |
 رولوا #باوطا#یمرولوا زا اج كیا حوزت یدنه قجتانیا ه دنه

 ت دع» دنزادافتعا هرکصن دقدلوا توف یذ دیز وز كن هبنارصن دنه نابلوالماح
 یسهلحم هسلبا جوز هلم ورع دوهشلایدل نسون دنه ه دنرو ره نوک حاترب هلغمالوا

 هکمردشا یدرقت ند وزع یدنهود یدراو هرا ٠ دعمامت لبق درع یاما

 رالوا ۴# تاوطا# یرولوا  فو

 اه الطروف نی ذوا سم اهحوزولف اهیلع هدعالق اهنع تاموا ةيمذىذلا قلطاذاو) ۱

 اهلعنافاهنع تاموا بسم اهتلطا دام فالخم مه دقتعمیف جال ناک اذا اذهو زاج
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 ۱ (+ دعلاقمایگ نا ه دوتعمو هفعح اهب» قامت الا ه دعلا

 | kd اهل ق الط ن ەرحجد نھ یس ەجوز نابلوالماح بولو | صرح اد هدبنفک دز

 بلقنم هنانو ت دع یتدع دنه هسلواتوفدیز هدنروع نوک وا هدعب نودیا
 "۳ زالوا × باوخا * یرولوا .

 د دعاهتدع یلقنی ابعحر قالطلاناک نا هدعلاق اهخ هزاهنع تاماذا هقلط)اهرطا)

 داف ولا ه دع اهد دیع:بلقتبال اهحوز نع تر ال ناک ناف ھت كن وبه تت اک ناو فول

 ۱ لب (۶ دعلالاعتنا لصف ىف هنناخ)

 هلبا ضیححوا # ناول ا × رولوا هبضعنم هلبا هب ندع ده ه دن روص هل

 بولوا توف دب ز هرکصندکدتبا رببدن هليا قلطم بدن یدنه یس هن وظوم یراج دیز
Eزالوا باول ۱ یرولو | همزال تدع ند دیز ه دنه هیسلوا دازادنه هلغلوادعاسم  

 حاکللاین ةريدملا ماكحاو اهيلع  دعالف اهنطو ناک دقواهنعاهالوم تام اذاو)

 (نیریدملاماکحاف یطانلل راغصلا ماکحا) ةمالاماکحا ه دعلاو ۱

 تو دنرم یلاعت هللاب ذايعلا | سم دیز یوز كټ ءاسم دنه نالوا ضیح تاذ
 هضم هلأ 4. دع ل دنه ال 5 3 a لا ه دیروسح بول جد اور

 بیسلا ندبعسلوق ییعالا لتس لوا زاد ل e لب ا رم)

 یوعب سىل ادهو مانا ه هرشیعو رهشا ةعب را دنع نا اه لعق لتفاذا لوقت هنا هللا هجر

 اضدا ة ° دعلا ریغتس الف + 3 د را عا لتقلات هق هقرفلا كلت کحریغسال ع هدزاب تعقو هفرع هل نال

 (دنرلا ین رکلارس حرش) لتفوا تام هتف هنأ رها نانا ول ام هلع

 دیز هرکضنادک دشا قیلطت هلیایجر ق الط یب هرح دنه یساهب لوخدم هحوز دی ز
 هفتم هتافو تدع دع د دنه یحالوا لماح دیه هسلواتوف ه دنا ندع ل دزه

 ٠ رواوا *باولا* یعرولوا
 اهن دع تلقنب انعجر ق الطلا ناك نا ةدعلا ف اهحوز اهنع تاعاذأا ةقلذألا ةرطا)

 ) ها ۳ ° اف ولا ه ه دع

 CSA SSR ا و 7

 دیز هلکعا ر اکنا دنه و ی وعده دن ز وضح ل و رع وند كل دیبا یزت ه دنا رس طحم

 ر دا هکمردتبا چو رفت ن دورع یدنه كحصدا هس تعاقا هتساع دم

 - . رولوا باوطا# ییرولوا

 هدنه هلفلوا شا یطوو حوزت ی دنه نیدلب قغیدلوا یبوز ل دنه ورع « دنروصوب
 رولوا # تاوتطا # یرولوا همز ال ت دع ۱

 ]| هدعلااهیلع تناک رعنا ةحتوكنم اهنا عيال ناک ناق لخ دوریغلا حوکم جعزت لحر) |
 (هدعلاین هناخ ) اهل ةعفن الو »

 ۱ بودی ناکسا تدمرب ° دلح رخ >اوارخ | ندنلزبه یدنهیدلومآ نالوا صبح او كیز

 | هسلباقاتعایدنه دیز « دعب :توروکض یحجوادنه بويا یطو یدنه ه دن دم لوا
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  ۱ةن دج هک د مروک نح چا وا رکھ ووو ا فو اح

  ۱زالوا * باو لب # ۍزؤلوا ه
 هسددمدلنا افلاتبم نینحرب هفلطا نی ہنسم هرکصندننوف دز دنهیدلو مانعی دی زا

 رولوا# باوط *یرولوا هرداق جب وزت هرخآ یتضفن بونلوا ییدصت هلیلوق دنه "
 ناو هدعلا هب ضقت و ق دص: هعلخ صعیوا هفلخ ناسا اطعستطعساهدتعلاتلاق)

 ق دضنلقاوا موف ییدع تضفنا تلاقاذا (قب عق) موا هعاسب قالطلادعب تربخا |
 (۶ دعلا رخآی هشق) هفالخ ( وب) هلاع>ال طقسب لقتل ناو اضیا

 ها قیلطت هلباقالط ج وا ییهاش دنه قساهبلوخدم وز نالواضیح تاذ دیز
 هلن صیح حوا باول ا# رولوا هیضقتم هلبا هن یتدع دیه

 سوزوکی تولوا دتعیرهط ها ص) نک داق لطدیدنه دب ز ه دنروصولآ

 مد هحئراو هیهنش شد لا یا ۷ باوطا ۴ رولوا هبضتعتم هلبا 4 : قدع ادا دره

 هلب رور یا حوا هس ندروک"
 یضاقلا هب ضقولو 5 دعلل رهشا ةئالنب جزا ءابتبال دتعتالاهرهط ها تی ۱
 (قناررحم ر) هرورتضال هب نوت هللا هجر ان ایا صضعب کز شا لات زن

 هلو راهم دنه نکل تولوا عقاو فافز هلا هر .دنهشهحوز نالوا هدنشابرکشدیز * 4

elifتولو  Eهمزال ی هدنه نه هنایا قیلظتیدنه دی زن دعمل ول "یو هلعمالواهعیطم  

 زالوا * تاوطا * :یمرولوا مر اد مر را

 ادع با لو دان اتو لازلت اوا لول دنب قالطلل ی ةرخةدعلا )|
 ۱ (هدعلاق یناتسهق) هدعلا به لدقیفح* طول ن ع هرحل داسفلاو هدساملا دولخا 1

 1 دنه ورع هرکصن دکدتا.قیلطت هلبانا | قاللطری:یدنه یساهب لوخ,د» + هحوز.دبز

 داف هدعب ودیا یطوو ج وزت ه دنمایدع ی دنه نکرولب یغیدالوا هیضفنم ندع

NEDEY peا  

 ۱ زالوا ٭ ںاولا # یزولوا همزال تابع ن دور٤

 هدعللتحوم هیف لوخ دلاف دوهشالب حاکنلاکهزاوج ین هللا مهجر ءال9لافلتخ |حاکلک )

 هزاوجلع !هنالرغالاهبا ءناهدعلابح هال هنفلوخدلاف هردنعموا رغلانحوکن جاکناما

 (ددعلا نقار رحم )هلطاب و هدساف نیب قرش اذهلیعفالصا دقن لف لا

 دزه ذأ اوائل رفت ن د كب ز دنه ۵ رک صا کتیا لوخدو جوز ی ہل دنه مد

 ۱ زالوا ٭ باول ا# یرولوا همز ال ت دع

 لاق هم ٹ دلوف ضف اکی هلسلا ح اکننع ارام هللا هجر یشانرغلا نيدلا و

 (4 دعلا یف یواتفلا عمم ) ةدعلا بال اذهلو لط اب ح اکناذه ناال هنم تسلا اس ال

 ۱ ٩ رخآ عون # ۱
 بش دیه ۵ دیرو وهن وكن وایآترد ن دننوف ل دی ز دنه یسهجور تولوا توع دیژ

 :ورع هرکصندکد تا یا ن نیز بی تب هورع جا دوش
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 | جاکناکس هلکماعیا لج مضویخد بولوا لماح ن د دیز نر دنه ه دکد با داره لوخد
 رابتعاهنلوق ل دنه هسلبا منمیورع وید زالوا حک هلفلوا هدنعاتدع

 زاملوا < تاوطا # یجرونلوا

 تلاقناو اهلوقلوع !ناکلماح انا ۶ دعلایف تلاقمم لماع تسل تافولا ة دع ىف تلاق)
 دل هیت نا الا اهلوقلبقیال لماحانا .تناق/لماح تسل مانا ةرشعو رهشا ةعب را دعب

 : دعلا ءاضعناب اهرارقالطبب و اهلوقلبقیف اهجوز تومنمرهشا دتسنم لقال
 (هناخر اناتلا یقالطنم ۲٩ ی )

 هور هرکصندنرورم نوکش !ا ن دنتیللعت موب ل دیز دنه یس هقلطم هح وز دیز

 هورع یمن دنه هدکدنیادارخ لوخد « دنهورع خیل دعب سفن هدنزارضح دوهش
 نالواهدزفیب م دیاهدنحادع ن د دیز نالوا سلنا: یضاحویشا زونه هدمکیدتنا موز

 زالوا#باوجا*ییزولوا هعوعبههسلنایوعد ندورعوبد ردبساف دقع

 تضومامدعب ر>آح وب تحوژنابلعفلا و هب نوکیلب اهراخ این صحت الاهواضقناو (

 الو لوالاحورا ىح قال قدصت م ضقت هدعت تلاقولیح هدعلا هلثمقیصَت ه دم

 ( دعلایف قنار رحم ) میادبلایق اذكر ارقالا لبلد هیلعمادقالانالیناثلا

 متدع ه دلقا ن دنوکش ب ناسکس هسلیا قیلطت ه دندالو بیقع ی دنه یس هجوز دیز
 . زاملوا# باوط یمروئلوا قیدصت هسید یدلوا هیضقنم

 نم لقاف ق دصد ی دع تضهما تلاق ادا هدالولا بیفع هفلطلا دیحا ارسلاثو)

 اللا ت لا هناخراتات) اموب نينامنو هسچخ

 -  دیاخالا باب و

 ا رفع 6 دنا ءادپز یغیدلوا نک اس هدنتافو نیح دنه سهحوز ی

 ۱ هسلناقوخ هنب رزوا یشفنولام دنهنکل بودیادا ممقلوا هتک اس عرشلاق هلو

RO E Aغ اسم هپ انک ه دنازمم كشف ز ییانا ی ی  
 ردزاو ٭ باو لا # ر دیمراو عرش

 هعنم ندانکس بودیک نلرم كزب زیدنه ورع یسابا ل دی ز ه دنروصوب
 زالوا # باوطا # یر ول وار داق

 (دادحالاین رح )ةرورضال لوح ااهلف صوصللانم دراو ل تفاخاذا)
 ءارک دجنالوا اهل ام فلت فاو مادهنوا ج رخ نا الا هيف تسحو هس ق نا دتعزو

 لواهجورثاقساف ناکوا امهیلع لا قاض ناو نيابلاف امهنیب ةرتسنم دبالو تبا
 (دادحالاق راصرالا رب ونت )

 هسلباقیلطت هلباقالط ج وا یدنه دیز نکارانک اس ه دنلزمعرب هلیادنهیسهحوز دیز

 هیضقنم یتدع دنهنکیاراویخد هر ه دنرلنیب بولوا نداحنص دیزوعساو روکذ ملزم

 زالوا #*باو ا #؟ییرولوا هر دام هنبةیچ یعرش هچو ربغب ن دروب رم لزم نیدلوا
 (اننآ سم 0 ۳ (

E aii ۴ ۳ تی 

 ۱ و



Haê۶# ی نیت  
 هیضعنم یتدع دنه هسلوانوف دیز کیان داف نرم اونو هیز

 ° رداق هتنوتیب بوقیج هله رخآ هجو ربغب بویقیا تنوتی + دروب زه لم هلو ۱

 زالوا * تاوطا * یرولوا

 جورا ىلا جاتف اهیلع اهتقفن نال اهلا مف تيتو نیدید این ج رخت توم ة دنعمو)

 اهل مرغ ىف تیب نا اهل زوجالاهنا ربغ اهبف جورخلا اهل حابیف شاعملا مما بكت |
 لیللارنک ناكمننوكلا نع ةرابع تبسم ا نال لبللا فصن نم لقا تیبت نا اهلوهلکلبللا |

 ( دادحالا باب ینرافغلا حح#)

 هک بسا ت توبث باب #

 هشتم لا دم لقا) ر ديا لا # باوطا* ردرادقم هن لج * دم لقا
 (بسلا توف م ناتنس اهرزنک او

 بودیا ْیطو لوخد ه دنه ٥ دنرو رم نوک ی دی ییرکی# هرکصن دکد تا حوزت یدنه دیز

 ن د دیزیسن دلو لوا هسرغوط دلورب دنه « دنرورح نوک نوایآ شد ن دّنطو تقو

 رولوا # باول ا ٭ یمرولوا هتان
 هس رفع قرشلاجوزت ین اکهماعماق حاکلا نال لوخ دلاناکما ریتعیالو فاك شارفلمایق)

 (بسنلا توی رحم )اهجوز موب نمرهشا هتسل دل او تءاخ ةنس ةربسم امه بو
 رارقا هدع ءاضقنا دنه هرکصن دك لبا قیلطت انیاب ی دنهیساه لوخدم هحوز دیز

 ه دلقا ن دیآ لا ن دنئطو ورع دنه هرکصن دکدتا "یطوو حوزت یدنهورع نیا

 ندورعو دیز یسن دلو لواهسرغوط دلورپ ه دلقا ند هتسیکبا ن دنفیلطت دی زو

 .٠  نددیز * باوطا × رولوا تب ات ندنسفق
 لام>ال ةوعدالب نیتنسلایا امهنملقال دلولاب یا هب ت ءاخ ةتوتسق تسنلاتشیاک )

 ا ا تبسالا تش و شارفلا لاءرب نفیتیالف ق الطلا تقو اما دلولا ن

 (بسنلا ماكحاف حم) اهیضع
 یتسفن هدنجشا یتدع دنه هرکصندکدتیا قیلطت انیاب یدنه یساهب لوخدم ۀجوز دیز

KRE ESSزالوا # باو لا٭ یعرولوا جج  
 هز دع ءاضعنا ه دعب دنه بودیا "یطوو چورت یدنه هرزوا ررګڅ دجو ور ه دنروصوت
 هدزنک | ن ديالا ن دنحوژت كورعو « دلقا ندهنسیکیا ن دنعلطت ل دز نیدعارارفا

 مولعم ی دلوا ه دنتدع تګ ل دیز ه دنتقو جوز هور# نسفن دنه هس رع وط دلو رب

 ن د دی ز * باو لا × رولوا هتان ن دنسفنق ن د ورعو دی ز یسن كار وب زم دلو قلوا

 ذنم نيتنس نم لقال هب تاج نا دلوب ت ء اج مر خآ جوزب ة دنعلا تجوزت اذاور) <
 هب تئاج ناو لوالل دلولاف ینثلا اهحوزت ذنم رهشا تس نم لفالو تاموا لوالا اهفلط
 ینانلا اهج وزت ذنم ادعاضف رهشا ةتسل و تام وا لو الا اهقلط ذنم نیتنس نم رک ال

 ( بسنلا توب هی دنه )ىن الل وهف
 دنه هدنرورم نوکز وب هرکصن دک دتبا قیلط اتباب یدنه یساهب لوخدم هخوژ دی ز



 کج
  eتدرارقا توو هدعب تودبآ جو هز / هورع ینىلەنو رار ,داوب د یدلوا هبضنم عدع هلبا |]

 اا یرارقا هلد تدع ءاضمنا دل دنه هسرعوط دلو رب دنه ه دنماک نوک شب نوا أ تردا

 ر ولوا ۴ تاولبا ى رؤلو| لطاب روبنم دقعو
 ناد دی ز ا؟باو ۱ 1۱ ولو تیام نا دنسفتق E دی زید لرو نم دلو هدنروصوب

BY EDادع اصف رهشا ةسل تاموا لوالا اهقلط ن ذنم نیتنس نم  

 امتدع ءاضةنا لبلد حوا لغ اهمادقا نال راج حاکنلاو یناثللوهف یناثلا اهجوزت ذنم
 یناثلاحاکن تھ یهو جورنال نا ةملسملا ةلقاعلا لاح نم رهاظلا ذا لوالا نم

 تجوزتاهنا جورلا تقو می اذا اذه دنم هبن تبثیف 2 شارف لع دولوم هناکف
 لوالان م تش بننا ان دل وب ENE دا لا حاکنلا عفوو 0 اهندعق

 شا ةتسلو ت ام وا ل والا اهقلط ذنم نيتنس نم لقال تاج ناب هنم هنابنا نکما نا

 شارفلا لابسنلا.هلاحا نکما امهعو دساف یناثلا حاكتلا نال ینثلا اهجوزت ذنم ادعاصذ
 ىناثلا نم تبلی بسنلاف اعلا نم هنابنا نکمآو هنم هت انآ نكمل ناو یلوا ناک حلا
 اهجوزت ذنم ادعاصف رهشا هتسلو تاموا لوالااهءلط ذنم نیتنسنمرمک ال هب تاج ناب

 مه دعلاین میادپ )ا: زا لع لا نم یلوا دساغلا حاکتلا نم هنابناف

 زالو # تاوطا ۷ یزولوا EN ناد دز

 هر بریهظ) دلولا مزلیال دلو تئاخ لابح الو اقو هل »نمی الو ریفصوهوهنباجوزلج ر)
 ا رش )املا مدع بسنلا هتم تال دلو تءاجاذا یصلا ها ما(قالطلاق

 دیزهرکصندقدنلوا جا رخا همالسا رادو یس هءاریغص دلو رب نالوا ه دن دی هيب رح دنه

 5 سست هوس هست

RAحک هسته  Eتو ھا و وهم ید دو یو با دو رک دل یا بم سس  

 ملا جاکللا نم بسلا تابنآ ر ذعت ال نکل ادساف ناک ناو یناثلا حاکنلا نال یناثلا

 یپسن ك هلو لوا هس رخ وط ذلورپ دنه یس هجوکنم ك ریغص دیز نالوا م دیشی ی دی

  aیزوب نم رص دنه هذکد نبا لاوس ند دنه ضیقلاوارشالادعب همولعم نم |

 دنه درګ هسلوا توف دنه ه EE قاتعا یرفص با دنه دیز بوید ر دلعو

 زالوا ۴ باو ا یمرولواتب نددنهیسن: ارو رم دلو هلکعد ردلعو |قتعلا لف

 یک هال هاف اهاوع دن الأ كلد یرءبالو هبع دیو هام اه دلو اهعمو تسس اذا (

 ر (ضتارغلا باک نم لوعلا اماو ی فت) اهاوعدب اهدلو نوکبالو

 نوسلوا سوپ هلبا ق الط حوا عجالا بول آ مسرلشا یلعف نالف دی ز نالوا د رګ

 ن د دیز دنه بودا ارو سیم زن ینه ةبعب بوق لعف,لوا دز هرکصندکدد

 رولوا #تاول)#یرولوا تبات ند دیز یسن ل داو لوا ٍرسروتک دنور
 ت اهن اهطوف انالث تقلط اهجورف ابال ىل اط یبهف هنالف اما تحوزت نا لاق )

 امهش قم مو هلع تفرح ناو ی اناا ٠ نجصوصنم وهو يدش | تسدلوت

 (حاکنلالثا اواقتأر مصم) سن ]اعطت 1هف ادهتشالص ناکال ا1 نکو د دءأالوحاکز

 - ور یدنه ه دعد تودیا الز ه دنه نالوا م دنت دعو حاکن تحت كنهنسک د یز
 ےل ے رس ۳ ۳۰ ی و < ر تا

KES 

2 7 ۳۳ 9  
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 میا ےک ا ۰ ۱ 2 ۸ نه یک نه E وا یک a EDD 4 هو 2 م و وعتاب TET ۰ وق 
 ۱ جور TTT جو هه

 ۱و دلو هیروت لو ودق نادیآ ی بز بوده لا
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 ا * باوطا* یرولواتبات ند دیز یسنالدلو لهیتدن دا از هدنه تمد .

 || ت دل و یتح اهأطي ملو ین قلا اهجوزت اهلج نابنسا الف هنم تلف ةأرحاب ئز لجر ) |
 || ها هجر ثیللاوبا هیقفلا لاقو ةب وتلا امهیلو حاکتلا زاج رمغلا ة دعیف نکن م نا اولاق

 ۱ تناحناو بسنلا تشپ :وحاکنلازاج حاکتا تفونم ادعاصف رهشا ا تئاح نا

 لحرا لوق نا 4 دنم ثرالو بسنلا بال حاکن ا تفونم رها هتسنم ل ۱9۷ دلوب

 ( بسنلاق هیناخ) ان لا نم لوقيالو نم دلولا اذه

 هن رزوا ل دنه یسز یس هیراج كل دنه + ERE حاکت ی دنه دیز |

 ۲۱ ل دلو لوا هسرعوظ دلو س بز« دنماتیآ لا ن داوخد تقو چرا لوخدو حوت

 ۱ رولوا ٭ باو لا 96 ییرولوا تباث ند دیز یسن

 اق همالا حاکن نوكي نا اه دحا هجوا هثل لع اهناف ة a دمرج - ال

 0 1 لبق اهحاکن ناک ناف ةرطا دعب نوک نا ثااتلاو ةرنطا عم نوکی نا ینالاو ةرط

 ۱ هر حاکت حصر نا حاکت دعب وارا E ES نکاح حسا

 ) کنج بش ح اک: لطب و |

 ٣آ هل صاح ن دنشارف ل دیز بقع رد CTA ET دک دشا "یطو ی دنه یس هیر اج دیز

 || ندببسلوا بودیا هقحاسم هلبا هصدخ هغلابرکب نایلوا یوز « دلوتم ندنیزیسهجوز
 ' ند دیز یسن روب زم دلو هس رع وط دلورپ بولوا لماح هج دخ ,

 ز الوا # باول ا ۶ یمرولوا تبات

 هدنیفع طو یدنه ل دز یسهقحاسم هلا هکدخ لدنه راهنسک صعب ° دنروصو

 قلو !هلیوا ر دشلوا لصاح ن دنا دلو بولو ا لماح هچ دخ ن دنسینم ل دیز هلغلوا
 ه دیز بش ز بونلوا را تعا هثب نل ول روب رم را E ه.دیز شز

 زالوا ٭ باول لا ۴ یرولوا ما مارح

 || ۰ دروسه ا دنه هرات قیلطن اتيا یدنهیساهد لوخدم ٌهحوز د ز

 و و هد شک ا ی هیضقنم مت دع هلبا صبح ج وا

 ۱ ز الوا # باوا # ییرولوا تباث ن اد دیز یسن روپ زه دلو هسروتک

 | ناو اهلوق لوقلا ناك لداح انا دغلا نم تلاق لعاح تسل ةافولا ةدعیف تلاق ةأما)
 || لا اهلوق لقتال لماح انا تل ان لم احم تسل مايا ةرشعو رهشا هعب را دعب تناق |

 . اهرارقا لطب و اهلوف لقیف اهحوز توم نم رهشا هتسنم لقال دلوب تات نا | ٠

 (سنلاق نانعضاق ) دعا ءاضمناب

 ۱ رارقاویدکد لماح ردق وب جت ند دزه رکصندنتوف ل دز دنهیسهحوز هانافوتمدیز

 0 ندد تونر یاب تو تودیا

 | زالوا *باول ا۴ یرولوا تبات ند دیزیسن دلو بوللوا قددصت دنه هسرعوط دلورب

 || یتعب رهشا ةتس نم لقال دلولاب تئاجج اهن دع ءاضقناب ۶ دتعلا تفرعا اذاو )
 | هب ت اج ناو اهر ارقا: لطف نیقس اهب ذکر هظ هال هبسن تّ رارقالا تق و,نم
 سس هم سر رک عدل تر کت تر RIERA کت هه اه دات صدر و جت تو یو
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 | هقالطاب طفللا اذهو هدعب ودا لانحال رارقالانالطب عن نال تی رهشا ةتسا
 (قالطلا نم بسنلا توبن هياده) : دتعم لک لواتب

 ۱ ه؟رخآ عون #
 ن دعب تقو دنه هرکصن دکدتیا میلستو عب همولعم نم هورع یدنه یس هیر اج دیز
 یبن ل دلو لوا هسلبا توع د وید ر دن دنب دلو دیز هس رغ وط دلو رپ ه دنمامت یا شب

 رولوا باول ا٭ یرولوایدلوما ل دیز دنه بوئلوا رحسفروکذ م عبو تباث ن د دیز
 علا حسقيف هبسن تبث هاعداف تعي ذنم رهشا ةتسنم لقال ت دلوف هما عاب )

 یزشملا بسن تسالهدعب وا عیابلا عم یاهعمولوهنم تشپ هل بق ئر ثل اهاعد ا ناو نمل ادر و
 (اصخلم بسنلا یوعد فر رغ رر د)

 لابحاو ئطو یدنه ید ورع ملسو جا هورع هرزوا قلوا یت هر راح یدنه دز

 هرح 1 دنه هرکصندک دتنا توعد وید ر دن دنب دلو ورع « دقدرغوط دلو رب دنه بودی

 رولوا#باوطا*یرولواتباث ندورعیسن دلو لوا لوا تبا یودیالصالا
 شارفلاقحیفو ةرهاصملا ة مرح عوقوىف حح اكل اك ةهبشب كاللاو دسافلا تاللا)

 ( ح اکا یف فتت ) هوعدلاب هنم دل ولا بسن تابنایفو

 ئطو ی دنه یخدورع بو دیا ملسو عب هءرج ی دنه هرزوا قلوا یس هیر اج دیز

 ینیدلوایدلوما كدیز دنه هرکصندکدیدر دن دنب دلو ورع « دقدرغوط دلورپ بودیا

 ثراو هورع هدق دلوا ت وف ورع بولوا تباث ن د ورع یسن ك دلو لوا هسلوا تب ا

 _ رولوا ٭ باوطا ٭ یرولوا
 تش هاع داف دلو تاج اه دلوتساف كلذ عیال یرشلاو لجرنم دلو ما عاب لحر)

 رح ر ورغلا دلوو رو رغلا تعم ف هن اف ارح دلولا نوکی و هنم هسن
 (بسنلایوعدنم 1 یف هحل اولو ) ۱

 مس هورع هلب دلو یب هیر اج لوا دیز هرکصن دق درغ وط دلورب دنه یس هبراح ل دز

۱ 

 سس سس سم سد

 mr ue ل ا ا  ۵٩۰۰۰۰۰

 . ن د دیز یسن ل دلو هسلبا توع د وید ر دن دنب دلو لوا ه دعب بودیا ےل ټو
 رولوا #باو لا # یرولوا تبات

 تسال یرتشلا هاع د اف دلوب تاختالدب عي یزتشلاو لجرنم هلدلو ما خاب لجر)

 هشارف لع دلو اذهف سارف دلولا مالولطاب دلولا ما عیب نال عیابلا نم تدب و هنم هبسن
 دنع نوک و یرنشلا نم بسنلا تب ذي ىلوملا هافن اذا الا هنم بسنلا تباث ن وكيف

 یاب یفنب نکا یوعد ریغنم بسنل تب دلو تئاجاذا داولاما نال ما هلع مینا
 تلد لا عی ملا دااذکو با ریغب دلولاقب لک هنم هسیل تس یعدب اذهو هافن اذا

 رورغملا نعم ىف هناف یرمشلایداوعیابلا هافناذا رح انهه دلولا نا الا انرکذ ام باول اف

 (بسنلایوعدنم ٩ف ةي اولو )
 دیز « دقدلوا لم اخ دنه هرکصن دک د تیا رببدت هلبا قلطم بدن ی دنه یس هیر اج دیز
 | ر نوا ندرارقا تقو تولوا توف دیز « دعب بودیا توع د وید ر دن دن لح دل دنه

7 
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 ۔ تبان ت د دیزیسن ك دلو لواهسرغوط دلو رب دنه « دنرو رح یآ

 رولوا # باوا # یعرولوا
 رهظيالربدتلا لطب هلوق یعمرییدتلال طب و دالیتسالا حص دل الو ذاو (

 ( قاتعلا نم ۰ ف یتاهرب طی ) كاد دعي ريدا مکح

 ودم دلوا اب ندضبحو مدروک ضیح 3 هرکصن دننوق دادنرز دنه هدنر وصو

 یسد دلو لوا هلک یا جوز هورع سن بوبد هل وب دنه هسلواش نکا جور هورج|

 زالوا تاو ۴ی رولوا تنم ند دب ز

 ندنشارف دی ز دنه ۵ هرکصن دک روت ین ا دلور ددا ز دنه بودیا یطووحوزتیدنهدب را

 نددب ی زیبسن دلولوا ی توت ترک ی سا

 ٭ باو لا # ییرولوا تبات

 هسلیا لر یورج یا نی الو یدلو لواو یدنه بولوا توف دیز هظروصو
 رکد هورع یا هدلو لواو هدنه ناثلث * باوا * رد هجن هکر نسق

 هلل هچرهفنح یادنع دلولا بس 0 حاکنلاداش نالعلایهو دلوفاهب حوزتولو /

 رهاوج) اعاجابسنلا دالا ا 1ناوسللا تب همراعک حور ۲ تسالالاقو ویلاعت

 اهنوبثل ةبارقلاب ثري و اهن الطبل ةلط ۱ | الا , ثریال ى سولا (ق الطلا ىف یواتفلا
 هيجوزا نود ةوخالاوةمومالاب ثرهتخاوا هما یهود مما كرتوتامولاک

 ( ضار هلاق نتفلا ها" ارج)

 بویلوا رهاظ لج دنه هدکد تبا كرت نس هرو راسو یدنهیس هجوز بولواتوف دیژ
 نددیز كدلولواهیرو واس بوبدردنددپ زدلوهس غوطزکد دلور هدنرو رمیآرب نوا هدعب

 كني ز ن الو ها هدندالو نحب دنموصش یو ین داور ا ندا
 هت دالو تر وع یا لخرر دوخا لحر یکیا هسخوب یردیا تیافک یتداهش هت دال و

 رد ژال # باول ا# ردیمزال كا تداهش
 کا وید یدرغوط دنه یروب زم دلو تروع يکيا لجر رب دوخا لجریکنا هدنروصوب
 نددی زو هنت دالونددنه ندلولوا بولوا هلومعمیرادداهش رل هسلبا تداهش هدیروع>

 رونلوا#باوطا **یرونوا 4 هنتسآتوس
 ةدالولا حوزلا رکناف نیتنس ىلا دلوب تا ةافونموا نيا قالطنم ت تک (
 تٽذیال ارهاظ لب ا ناکامو لباب رقا جوزا نکیل ناف یهتعداو هوم دعب ةثرولاوا
 ناکوا لبطا رقا حوزناناکناومامالالوق نام لحروا نیلحر ةداهتبالابسللا
 ( ةدعلا ماكحاىف عياد )ةلباقلا اهب دهشب ۸ ناو ةدالولا ین اهلوق لوقلاف ارهاظلخا

 + رخآ عو +

 رولوا ٭ںاوملا٭ یرولوا دیس دیز نابلوا دیس یسانات تولوا هدیسیمانا

 لاقف دیس وها دیسب سیل هوباو دیس ما هلن هزلاهچر نیدلادیج مامالا سال 0
 مالسلا هيلع یسع لعح للاعت لیا نا دتلو دبس وه یردرکلا ٌدکالا شفای

 هی ال | ات تار یل ات هیلا لاق ةمومالا ههج م السلا امهیلعمهارا و ح و هبرذ نم

< - ۳ ۳-1 ۰ O ST SNOT  ق AE CTBT AEC E ATE TEE ۳ 



dE: 
 مالسلا هلع قا دالوا نه مالسلا هيلع ىسبع نآ تالمو لا ف تازو

 ) هرخآ نمابیرق یواتفلا عمچ (
 هسرغوطداورب هدنماک هنس یکدا ند وف لدي زدنه هرکصن دقدلواتوفدیز یوز ده

 زالوا ۷ تاوطا# یرولوا ثراو هدنز دلو لوا

 ) اب تنا ذاا و طقف نیتنسب هب تنا اذااک نیتروصب قداصال الا و امهنم لقال تای و

 (اصنم حاکنلا نم بسالاتوبنیف رحل ا رص تخت ) رهاظ وهو رکالاک

ELE EES 
 ند هجي دخ یشادنرف زف نی وبال هليا بنیز یسانا كنساباب یس هناضح قح لرخص دیز

  ۱ر دکش ز ٭ باوملا # ردکتسعتق

 ) تخا مت بالاما مث تلع ناو اهما مث اهدعب و ةقرفلا لبق اهدلو ةناضحم قحا مالا

 دناضل این رحمالا قتلم ) نیوبال دلولا (
 ردکنسقنق ندرکب ی هلباورع یلاخ نی وبال یس هناضح قح كرغص دیز

 # ردکرکب * تاولا

 ) نكي ناف لاجرا نم ةبصعلل قاف هنم مرح جر تاذ ءاسنلا نم تسیلو مالاتنام
 لاو بالا ما مت مالا ماف ( دناض این تعا ةينم ) بنرلا لیع ماحرالا یوذ ىلاف هبص

  ۱ةناضحل ایف هیزازپ ) ماو بال تخالاف (
 ند هحشدخ یسانا كاا ا ز یماناكنسانا كنسانا یسهناضح قیح كب بغض دنه

 ةروصلا لبق مدقت هتلتسم ) ر دکشب ز# باوملا #ردکتسفتق (
 یرفیسادنرفرا كنسانا لدی ز هلیادنه یسانا كتسانا لدیز یس هناضحقح كرغفصدب ز

 ر دکدنه ۴ ناولا ۴ ردکتسعتق ند هجدخ

  EA SEDبال مث مال مث ماو بال مالا هلاخ تامعلا دعب نا امهربغ و ریدقلا ځو

 (ةناضخلاىف قئار رحب ) بت
 ردکتسفنق ندورع یشادنرقرامال هلیادی زیشادنرقرا بال یس هناضح قح ك هربغص دنه

 ماع :هباوج مهفب ) ردکدیز٭ باوملا ٭ (

 رکب ۴با وج ا#ردیاهیرت ینسبغنقندرکبو ورگ یربغص هسالوا یسەنسکیرغندرکب

 العناوبالا با دام بالا مدقیف برقالل ةیالولانالابیصعت مهب رقا هبمهالواف لاجزا
 لقس نم لک اذک و بال خالا نیا مت قیقشلا خالا نیا م بال خالا مث قیقشلا خالا م

 هناضطا ف قلار رح ) ےھدالوا نما (

 ليه  EEهرزوا لاسما هناضا یک یرغص ورڳ نالوا ن اف وتم قتعم دب ز روز |

E ۰ 

 ا
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 ب وبلوا یسارخا هنضاح ندناوست خط وا م وزت هب یبحا هرغص ین نکا

 هکاسماو هی رت بولا نددنهیربغص رکب ندا قاغا نسال یناصع برقا كربغص

 رولوا ۴# : باول ا # یمرولوا ر داق

 مالغلا امهبلا عفديف علا نيا و ةقاتعلا ىلوك مرح ريغ ةبصعىلا ةيبص عفدتال)

 ( هناضل این اغب ولطفل هیاقنلا حرش )

 هبا بنز یس هل خن دناوسن دز هدقدلوا توف دنهیس هنضاحو یسانآ كنس انا ر بغص دن ز ۱

 هلغلوا هج ورم هی ینجا بش ز هسالوا یس هنسک یربغ ند هجدخ یس هتلاخ كنساا

 ر ولوا # باوا # یمرولوا هرداق هک اسماو هببرت بولا هت دخ یدیز

 مرج مجراذ اهجوز ناکنارظنی تحوزت اذا ةناضحلا قح اهلنملکنا هیف لصالاو )
 تجوز اذا مالاو هد تحوزت اذا ةد لاک سانلا راس نم هب قحا اهناف دلولا اذه نم

 اهنم هيلا برقاوهنم لاسی واهنم دلولاذخوب مرح حر یدب سنج تجوز ناو هم

 (ءناضطا ىف عاتي )
 اسما هاضلا قع یورع یلغوا رغص نالوا ند دیز دنه یدلوما بولوا توف دیز

 ردقوب هناضحقح نوعا دلو ما درحم بنز یشادنرق رق بال رخص هدک دتبا دا

 زالوا # باوخا # یی رولوا هرداق هعنم تولد

 | رارحالا امهدالوای ةهناض ا قح اهلناک اهقتعااذافاهقتعلقدلوماو ةمالاقحالف )

 (اصنلم هناضل ایفررد ) قمل اتوب لاحرارحا امه دالواو ام# ال
 بولایدیز دنه هلغمالوا یس هنسک لرغص دیز یلغوا كنافوتم بنیز یسهقتعم ل دنه

 ( صام هیاوج ےھفب ) رولوا #باوطایمرولوا هرداق هک اسماو هیبرت
 ني وبال رغص نسقننکبا هرزوا اسما هناضالا قحص یرغص دیز یلغوا كنیزق دنه

 هلفم الوا یس هنضاح ن دناوسن رغص بو دیا ځوزت هي ینجا ورع یلغوا یس هتع
 ندنساب رقا ندنتهج ماحرالا یوذ درحم هورع دنه هدکدتسا قلا ند دنه رک: یسااب

 زالوا # باول ا × یرولوا هرداق هکمامر و تولد زالوا طواس هراصح قح لندن هلعلوا

 ۱ ( افن ھام هیاوج مهفب #
 قاتعا یی رلتاو یی راباد لر روپ زم هدنراقدلوا توف یراناو یزابا رار غص ورعو دیز

 رداق هکا اسماو هيب ر بولا یژروب نک هسالوا یر هنسک یرنغ ندرکب ندیا

 ( هام هیاوج میهفب )  رولوا#باوطا#یعرولوا
 بولا یبنجا دیز ی دنه هلغمالوا یس هتسک ندناوسن كن هرمغص دنه ن ایلوا ةاهتشم
 بولا ند دز یدنه هلک اح یار ورع یلغوا كنيلغوا كنس هلاخ دنه هسلبا كاسما

 رولوا *تاوتا*یمرولوا رداق هک اما
 بال ماو باللاخلایلاع هدلو یا بال مال خالایا ۷ هبصع ریغصال نک ! ادا )

 (هناضلا یف قثار رح ( مال

 ||یس هاضح قح هسالوا ی سهنسک ی رغ ند رکبیلاخ نی وبال هلا ورع ىع مال كرغص دز

ٍ 



> #۲ 

 3 ورک اوچا ۷ نک هیچ تندر اروب زم

 ۰ هک رخآ عون #
 را روب نم بویلوا یرا هنسک یربغ ند هجشدخ و بشی ز یرلشادنرف زق كن هریفص دن

 رولوا كیک یس هببرت كن هريفص راهسلوا دحو رم هب ینجا هرغص ید
 ردضوفم هبیضاق یر # اولا #

 نهنم ءاش ثيح یضاقلا اهعضب بناجا جاوزا نهلو ءاسنلا ععحا اذاو )
 (حاکللانم ۲4 یف یناهرب طح )

 یربغ ند رکب کب ییغوا یم هننلاخ ن یال هلبا ور لوا یسدتع یولال ل رخص دیز

 یرغص ورع هلک خا یار یسروط هدننا ورع كربفص اح نکل ب ویلوا یس هنسک
 رداق هغلا ند ورع یربغص وید موا هکاسما نب رکب نکیا هرژوا كلاسما

 ( ماع هباوج مهفی ) زالوا # باوا # یرولوا

 هربغص یتسفن نکا هرزوا لاسما هناضحملا قع یني ز هربغص یزق كني زق هقتعم دنه

 جا ندن ابصع بویلوا یسارخا "هنضاح ندناوسن كن هریغص بودیا خور هب ېنجا
 | هلغمالوا نیما ورغ بولوا ةاهتشم بنی نکن بولوا دوجوم ورع ندیا قاتعا سابا

 رداق هغملا نددنه ینیژ ورع هسلبا یار یسامروط هدننا دنه كش زیضاق
 زالوا # باو لا # ییرولوا

 هضوءهللالو ؛ ةنومأع تسال قلا مالالا عفدنال اذکو مراحریغ ےھٹال 5 هریغصلا یه لا عفدنالو (

 دعا لت ق E اذهد و هنتفلا نع ازرح و و قسافلا

 رغوه ناکویهتشت ةریفصلاتناکاذااما معلا نبایلا عفدلا مدع لح نوکینا یننینکآ
 یهثشت تناکاذا اذکو دنتفال هنال عنمالف الثم هنس تنيك ی هتشتال تناکاذااما نوا

 (ةناضحملا فق ار رت )انو مام ناکو
 نالوا كلام هتسانا ارخص هدکدشنا داره كاسماو هپ رت یرفض ورع لوق و ۳

 ر داق هغلا ند دز یورموید ر دیدلو م هیر اج درج ینجا رک«

 زالوا *باول ا۴ یمرولوا
 ءلاسا هناضحلا قح یربغص ورع یلغوا نالوا ندلسم دی ز قلطم ج و هیدوهب دن

 دی ز لکا ند قعد تولس ییعیدلوا هاص لس مالساو | ليىك نشا یدب ن أ هرزۆأ

 ۱۳ یر رک فا توا تک نوا وا خر ین برام ا

 | تولا ند دنه یربغص رکب كديا یآر یتسمروط هدننا للبس رک, ند |یلص ١ لریغص

 ٠ . .. رولوا # باوطا # ییرولوارداق هکاسماو هیبرت
 :رکدامیا علباذاف ر ةکلا فا انا ا فاح وا اند لفعل ا هملسک هناضخاق هسذلاو )

 هربعونایبلا ةنافقاک هیسوحاو هناکنلا لعشف ٌهسدلا قلطا ررضلا لاعحال اهم ع زاد

 ) هناضطا یف راففلا حم)

 دناوسنیفص فص بودی وز هبیب هر جا Sk E یس هنضاحو یسانا تلرغص دبز

 4ک



 .AWE ف هرعص درز ندلوا ظواس هراص ع یح لا گلها بوبا ليم یتشاب زوقط

 فخر

 ییعوا ىع نی وبال كنسابا هلیاورع ییغوا یعنیووبال ندنابصعقجلا بویلوا یس هنسک
 لک اح یآررکب دس عاتتما شک احا دانا یرغص ورع نکل بولوار دوحومرکب

 رولوا * باول |#یمرولواردأق هپ هيب رتبولانددنهیربغفص
 ىلا عقدي هناف هکاسماب هدا تبضر و هکاسما نعمالا تعنتماو الثم ةدج هتناکاذا اما)
 (ةناضلافرع) اهم طاقسالا صاهقح تطقسا اذاناهلاقح تناك هناضطانالهدطا

 دیزنکبا هرزوا اسما هنا صلاح یرغص دلو نالوا نددیز قلطم حوزدنه

 بودیا بلط ند دنه وید ردشلوا لصاح انغتسا بودیا لیمک نشان یدیروب زم دلو
 ۷ باوط ۷ ردن ی رش مکح راه-1فالتخا بوبد رد هدنشاد تلا نجا رول زم دلو دنه

 لصاح انغتسا بولوا رداق هکیک سابلو برشو لکا نکلاب رکا ردیارظن ریفصیصاق
 ر دیااقا ه داب كدنه هسیدالوا ردیاعفد هدي ز هسدلوا

 تالا لاقو هب قحا اناو نینس تسناوه مالا تلاقف دلولا نسی ناجوززا فاتخاناف )

 ینتختسب.آرنایصاالارظنب نکل امهدحافلصال ی ءاقلا نافهبقح اناونینسعس نیاوه
 الف الا و بالا لآ هعفدی هدحو سلیو برشیو هدحو لک اتا مالا نع

 (دصالل لاین اذکو هناضطا ین هناخ )
 هناضطا قح ین ز یرق هربفص نالوا هدنشا حواییا بولوا ندافوتم دیر وز دنه

 یلافحا عايض هلغارب نکلا یی هرغص ب وتا هدراابب هلغلوا هرجاف دنه نکردیا هی رت

 نکلا « دنلزم هجریدقت یفیدلا یب هریغص بولوا هرجاف یخد یمانا لدنه بولوا باا
 یسانا كنساباب كن هرغص هناضح قح هسلوا قدح و ساف یل اعا عایض بوغارپ

 هرداق کدام هربوا ند دنه هلک اح فار یورغص هنیاع هلذلوا كنهشیاع

 رولوا # باوطا ۶# ییزولوا ۱
 هيب رت هناضل ا قح یورع یلغوا ریفص نایلوا عیضر بولوا نددیز قیلطم جوز دنه

 ز الوا *تاوطا# یرولوا رداق هغملا هنس نددیز هنمانترجانوحا لاسماو

 ماطف دعب ةناضملا هرجا اهل له هنوسلا نع ناخ نیدلا رَت ءاضقلا یضاق لنس )

 ' (قالطلا نمد ىف یواتفلا رهاوج)ال لاقف دلولا

 + دلبیا دلب نم دلولا لفن عون #۴

 هرفص نکنآ هرزوا لاا هناصل | قح ینیز یزق هریغص نالوانددیزیلطم جوز دنه

۰ 

 زالواباوط ا۴ یرولوارداق هکمروتک هرادرخآ دیعب رفستدم تولارسنساضر

 نم هال هلاب حرشلا ىف هللع و یهتنا هنختسالا لبق هدلوب بالا جرخالو عمحلافو )
 رفسلا هلزاح تطقس اذااهتاضح نا لع لديؤهو هناض لا یناهقحلاطبابمالابرارضالا

 (هناضا ىق قار رح )
 رص ورگ نالوا هد ةا تولوا نددب ز یقلطم حور كدنه ندنسلاها لوبناتسا

 ینیداوا نطوتم بولا نددنه یورج دیز هلذلوا لصاح انغتسا بودیا لیمک یاب دی



A 
 هرداق هعنم یعرش هجو رغب یدیز دنه هسلبا داره كمروتک هرمزا

 زالوا#باوطا#ییرولوا ۱
 نا هل :E ga Jr هحا رسا یواتفلاقو)

 یه و الا د مش رصوهو یهتا هما ىح دوعدنا يا نا ا باحاف هب رفآسب ۱

 ( هناضحا ىف قئاررع ) اننامز ىف یوتفلا | هد دا

 هناضل-ا یک ینیز یزق غص نالوا هدنشاب کیا بولوا ند دیر قلطم ج وز دنه ||
 ندناوسن كټ هریفص ب ودیا ج وزت هرکب نالوا ینجا هپ هررغص سفن نکیا هرزوا اسما

 دارم كمروتک هنس هدلب ودنکب ولا ند دنه ی هیغصدیز هلفمالوا یسارخا ؟هنضاح |
 هر د اق هعنم یدیز نکیآ ه دنحاکن تح كرکب دنه هسلیا

 (افنا هتلئسم تره ) زالوا٭ باول ا٭ ییرولوا
 ند هجګدخ یس هرټ ندناوسن ب ولوا توف بش ز یس هنضاح و یسانا كب هریغص دنه |

 ٩ دنه نکیآ هرزوا هب رت یدنه هلک اح یار هصدخ هلغمالوا یس ارخا *هنضاح یرغ
 دار كمروتک هیارخا دلت نالوا رفس هفاسم وس هجورغب بولا یدنه دن ز یسااب

 زواوا * تاوطا »< یرولوا هرداق هعنم یدیز هشدخ هسلبا ۱

 ةربغالونیفتسب ناالا بالا هجرخالف طقف مالل زطولاىلا دلولاب رفسلایارفسلا اذهو)
 ( هناضلا ىف یناتسهق) رغصلل ارظن ةناضلاقصسب نم

 ندکدتیادلوت بنی زیزرق نددنه بودیا حوزت هد هدلبلوایدنه ندنسلاها هدلبرب دیز

 یسهناضح قحكنهربغص هسلنا قیلطد هدنانوروتک هنارخا "هدلبینب ز زو دنهد ز هر کک

 هردأق هکاسما هاضحلاقح هدنا بوروتک هبالوا ؟دلب بولا یی هریفصدنه هلغلوا دنه

 رولوا ۷ باو لا # یر ولوا
 ا ا هب رفسلاب نال دع اهعگندق و اهنطویاالا اه دلوب ةَقلطم رفاستالو)

 (هناض ایر ) كلذاهلف هیفحوزرا اهجوزناکدقواهنطولل هب تجرخ
 درعا رعس تدم یدنه هرکصندکدنا حز هد هدلبلوا یدنه ندنسلاها هدلب رب دیز

 نیز یزر نالوا نددیز لدنه هدقدلوا توف دنه هدعب بورونک هیارخا هدلب نالوا
 ین ەربغصز منذ لدی ز رە هرکصندقدلانددیز ناضل اق وک ! ه2 دخ یسانآ ا لدنه یی هرغص

 زالوا #*باوم لا # ییرولوا هرداق 5 مردیا ۳ هدنا توروتک هیالوا هدلب

 ( یناتسهلا نم هلتسم لبق ماع هباوج مهشب )

 ٭ رخآ عون و
 و کب لا مال هلا رع یگ بال یس هس رب قح ك دیز نالوا هدنشاب رب نوا

 ردکورع # تاوطا # ٭ ردکنسغنق

 ا برقالا م دقب ی وا ةبصعلاف هير الا تغلبو مرلغلا یتغتسا ام دەلو )

 ۱ ( ةينلاو رعبا ف اذکو هناضخاف هیناخ) |
 أر دنه هدکدتسا قلوا هنکاس هدلوبناتسا هلبا هلاص بنیز یسانا هغلاب رکب دنه

 ¥ یینعو «



۱۱۴ 

 مالوایضار هکشددلوا ۳4 هما ابا دن ز یساناب هدنهنکیا هنومأم هنسفنو مع ىلفعو

 رداق هربج هدنه یعرش هجو ربغب وید لوا هنکاس هدرادکسا هل
 زالوا # باوطا#یرولوا ۱
 ةشدح تناک اذآ و اهیلع فاختال ناکناو هسفنلا اهعضت اركب دیراطا تناکیمو )
 نا اهلو مضلا قح ءایلوالل سلف تلقعو یر اهلعتجاو نسلاق تلخ داذ'اماو نسل

 روا *باوم لا۴ یرولوا هبجاو هنیرزوا دب ز یتوژ یس هقفن كن هینع دنه
 اهبلخدب لوااهب لخد ةينغلاو ةریقفلاو ةيمذلاو هلسلا هنأ مها ةقفنلحرا ىلع بو )

 ( دقفنلاق هبناخراتات )

 رولوا ۴ باول ا۴ یرولوا همزال هنب رزوادب زیس هعقنلدنهیس هجوزلرغصدب ز
 || هیلعو فاصخلا رابتخا وهو امعلاحردش هتجوز) ارقفوا ارغصولو حوزلا لع بج )

 (لیصفت هیفواصم ةقفلا قررد ) یوتفلا
 | رظن هني رالاح كنسکنا ن هوسکو هقفن نالک مزال اعرش هتنرزوا دیز وز دنه

 ٭ اولا # ر دیم هلدا رظ) هنلاح كتر هح ول ر دىم هلا

 رد هلبارظن هترللاحكنسکنا

 یتسفن دنهو بوبا لقن هنلزبم یدنه نکل بودیا حوزت ییهغلاب دنه ی زق كلورع دیز
 هقفنالب ه دننزمم ل ورع یدنه دز فاغزلا لبق نکبآ لکد شف عانتما ندیلسا هدیز
 || هپ هنادتسا و ریدقت هقفن هند رزوا دز بوراو هپ یمأق دنه ه دکدتک هرادد رخآ بوغارپ
 | بولکدیز هرکصندکدتبا قافنا سفن هلبا هنادتسا دنه هلکمالکدی ز هنسجاقرب بولانذا
 || فافز درح دیز هدکدتا بلط ند دیز ی هنادتسم "هعقن دنه الاح هساناقیلطت یدنه

 ۱ .. زانوا#بوطا#یرولوا رداق هکمامرپ و وید یدملوب
 || امشننلساذا ةيادهلانلاق اهییاتبیفیهولو لا جوزا ىلع ةجوزلل ةةفنلا بجو )
 || رک هنان ةياورلا رهاظ ف مزالب سبل طرشلا اذه ةياهنلاق لاق اهتم يلف هلی
 أتي لا لقتل ناو اهل هبجاو ةقفلا دقعل دف دعب ی اوزارهاظ قو طوسلا ی
 || تیبا فزت ل اذا ةقفلا نحتسب هللا هجر ب هما نم نإ رخ فا ضعب لاقو لاق غ جوزلا

 فرم ناو ةَعَفْلا دوجو باکلا باوج ىلع یوتقلاو اهجوز

 / (تتمللاق رامغلا حم ) ح
 || ندع هدفت دارا یداقتعا قلوا هض نم هلا صریح ندعو یرهم هلبادبز وز دنه

 || نددیز 2 بوراو هییضاق نیدغنارارقا هتدع ءاضةنادنه هرکصندقدلواعلخ هن رزوا
 هساد هلا ر دقت تدع همفن هن رزوا دب ز لد هيګ دنا لج عضو یدتیار وھط ج
 ریدقت هنن قورعمردق یوی هن رزوا دی ز نوا دنه نودنا قیدصت یدنه یا

 رولو ۱ باوطا#یرولوا هرداق هغملا ند دیز یی هردقم "هقفن دنه هسلبا
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 دملا نزف اشن يلع ق قفتتنآ يلع اه رهمیع هتحوز علخ ص م وقام ام لثس )ا

 لیفت لهف ةقفْنلا اهل ضرب نا تبلط و لماح اهنا ترک كاذ دعب م اهثاضقنا ىلا

 ةف ىضاقلااهلضرفبو كلذ اهلوق لفت معن باجل ما هقفنلایضاقلا اهل ضرفيو
 ( ىوعدلاف لئاسلا دقن )

 م دمراوکض بح دنه هرکصن دک دبا نیلطت یدنه یسهحوز نالوا ضبح تاذ دیز

 ۳ و هار دق وش ن د دیز یارب نوا ودر دراو لح

 یکیدرپ و هنمان تدع فن هد هروب زم ت دم دیز هسیدمدروکض حشا قوب مدیا
eزالوا # باوطا »۴یمرولوا رداق هدادزسا ن  

 اهبلع ع وجرالف لبحال نا نیبن۸ اتضم ناف نيتنس ىلا هل | اهل ناف ناب ازتیعداز)

 (تشناب ل وزبال نيقبلا شنا ة دعاقلا ىف ءابشا) ریدقلا مینا
 ند دز هحلوا هیضقنم یتدع هلبا ضرح جوا هرکصن د هرو زم ت دم دنه ه دتر وصوب

 ووا تاوطا نف ر ولوا هرداق هغلا هقفن
 ج وا لاقو یئدع یضقتت نح ةقغللا دیرا ااو ر یل ی ذلا اذه نا ن رظا تلاق نا)
 یضقتتمام ةقفنلا همزلب : و هلوفیلاتفلبالیصاعلاناف ناتنس هت دم بک اولا تعدا دق

 ماصرالا یاب و لاقاک ی لاعت هللدقیمح ماحرال نام هفرعمناف هنشمخاا ذهنال ٥ دعلا

 (تادتعلا دعفن نم قیسخرس رحو) هعفنلا اهلناکو کالذ یف هرودعم نکو

 ل دیز بوراو هب ی اق دنه هلک هرادد رخآ بوغارب هقفن الب ی دنه یسهحوز دیز
 oe دا رح OT هدنتمذ ورع یو دم

 فورعمردق ند روب رم علبم نوا دنهیضاق یل وارق هم هیحوژو هتکندنا یبد رول رم

 رولوا # باوجلا ٭ یرولوار دا هصا هباداو ر دقت هقفن

 هارلا تباطف لحر ىلع نيد وا علل سنج نم لحر دي ىف ةعيد و بئاغلل ناکولو )
 ندلاو حاکللا و هعب د ولا ارفم نويدل اوا ع دولا ن ناک نا نيدلاوا هعیدولانم اهتفقنب

 (بئاغلا ىلع ءاضقلاف دعا نیتفلا ةنازخ) ةعقنلاءادا وب

 درو ىرخاةدلبىلارفاس ةيحلاو ةالصلااهرونم لع ةرونمل ا ةنيدلایلاهانم ديزف لثس)

 هجو زاب رقیورعو ورع هلبکو ذخأب ةبناطلسلارتافدلا ف ةغبظوهلو ةن الب ادنه هتجوز
 اهل ضرفینا یضاقلا نمدنه تبلطف هدیی ة دوجوم ےهاردلا نمدیز هفیظول هذخاام ناو

 كلذ هل من کن او ا#ضرش نا ىض اقلل لهف « دوحولا مهارقلا بت نم دف

 هسلیا قیلطتیدنه دی ز نکیاهنیک اس « دنلزلبم هل دیز دنهیماهبلوخ دم جوز لدیز

 هلم رخآ یعرش هجو رغب بوپلوا هنک اس ه در وب نم ل زم هجلوا هیضقنم یت دع
 زالوا # باوج لا # ییرولوا هر داق هنعج

 رخآتدمرب مسنناکسا ل دیز بودیا حورخ قح ريغ ن د روب رم لزم دنه ه دیروصوب
 زالوا#باول#یمرولوا هقسمهب هقفن هدندملوا هسلوا هننک اس هدلزم

 اذهواقلطم احط نع یور اذکه اهتقفن طقست ة دعلا تدب نع تحرخادا ةدتعملا)
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 اس فا نکس فنا ن ناک ح وزنا تدب یلا تد اع ناف زوشنلا ىلع تمادام اندنع

 ۱ E نا لا دعلا تاب نع ج و رطام حاکلا مایق

 طوقس یف یناهرب طبحم) ةعفنلا یکسال انامز تیک اد تیز اهناف

 (هرش دنا اذکو 7 دحورل هعقن

 دیز كمردتا تاوادم ه دنه بودیا راهم بی طرب هدقدلوا هنونحم دن دلدیز

 زالوا * باوج # یمرولوا همزال هنیرزوا نينا
 لئاقلف راجتسا رغب تل اج ناف ج وزاو ةجوزلا نم اهرحأتسا نم لع ةلباقلا ةرحاو) |

 (ةغفزلا ف قار ی )طلا ة LEE ال عاج دنزوم هال هیلعلوقب نا
 نوح ٽم دخ ه دنه باب زیان ل دنه « دقدلوا هون دنه یسهحوز ك دز

 زالوا # باوط!# یرواوا هرداق درمح هدیز وبد لاهب راحر

 جوزت یدنه هلکءالب نکو دیا راویوز ؛ادنه ورع نکا هد رادرخآ دیز یجوز ك دنه
 دل دنه ه دعب بو در دتا ید رفت ن د ور ع ی دنه تولک دی ژ ه رکصندک دتا "یطوو

 تدع ةف ندورعو د ز دنه هسانا قبل طدیدنه ندلوا هضم یتدع ن د هر

 زالوا # باوخا # یمرولوا هرداق هغلا هنسن هنمان

 ه دع یضمنتقیح ج یززا لع هقفن الف هنیو اسهدب قرفو لوالا ءاجو تجو ف باع)

 یناثلل ةسوبحم اهنال لوالا لع دعلا هقفن بال ییاثلا ه دع ىف لوالا اهقلطولق یناثلا ||
 (نیناخ ایقاذکو تاعفللانم۱۹ یف هیزازب) ادساف حاکللانوکل یتاثلا لعالو

 ج وزت ی دنه هاکمالب ینغیدلوا یعوز ل دنه ورع نکیا هدراددرخآ دیز وز ل دنه
 ن د ورع ه دنه هسر دتیاقی رفت ن دورع ی دنه ب واک دیز هر ضد دک بسا * یطوو

 ر ولوا # باوخا # یرولوا همزال ت دع
 زالوا #تاوخا#یرولوا هرداق غلا هتست هنمان ت دع هفقن ند ورع دنه ه دیروصو

 یضاقلا قرفو لرالا داعف ینانلا امہ لخ دورخ |ح زبد أرملا ثحوزتف ةارما نع باغ لجر)

 ىلعالو لوالا ىلع ال اهن دع ىف اهل فن الو ة دعلا اهلع ناك ى اللا ح و ززا نيب و اهن
 اهدعبالوهقرفلا لیقال ءقفنلا بحو الدساقل حاکتلاو ادساف ناكه ح اکن نالی الا اما یتا ولا

 (ةوفنلا باب لئاوا ىف نانعضاق ) هرات تراص اهنال لوالا حمز) اماو د دعلا یف

 ٭ رخآ عو *

 هم داخ سه ر اچ ز ناو یرلم د اخو یراوج درز

 ل دکلام تی هلج كع زلم د اخو یراوجح توبع | تعانق دنه نکدرب و یس هقفن ه دحاو

 ۱ زالوا ۴ تاوطا # یرولوا هرداق هربح هدي ز وید هلبا ق اقنا

 نیمداخ هقفن هللاهجر تسوب یادنعو ارسوموا اهل دحاو مداخ 7 همفن هلع ضرش و)

 ۰ (ةقفنلاف قتلم) حصالاف م د اخا ةققن مزلبال ارم سعمولو

 هلا دنه هدنل رم ل دنه ن و دیا حب وزه د ه دلب لوا یدنه ن دنسلاها ه دایرپ دز

 هبا منم ن دلوخ د هنلّمیدیز دنهن رگ كس ءاقنا ه دنه قلم رهمو بولوا ن ا
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 ٩ دنا هلک هلنا ازکا لزم نوجا من دوخأ م ر دیکه کازم كنس یعنم دنه
 رولوا # باوطتا # ییرولوا هزشان دنه هسالوا نوحا كعد مل هروطوا

 الا شان تناک اهیلعلوخدلانع اهجوز تعنخ اهل مف اھعم انک اس جوزا ناکولو)
 ةرشان نوکنال ذی الزم اهل یزتکی وا هلزبم ىلا اهلوححا تعنم اذا ۱

 (دمفللا نانهضاق)
 بوراو هب یطأق دنه هرکصن دکدتک هرادد رخ آ بوغار هعفت الب یدنه یسهحوز دیز

 بويعا هنادتسا نکل بولا ن ذا هپ هنادتساو دقت هعقنر دو وش هيو دنک هنن رزوا دی زاا

 ایا یدنه دیز نیدملا ند دی ز ییهردقم "دفن دنه هرکصندکدنک هلبلام ودنکت دعرب

 زولوا #*باوم لا۴ ییرولوا هطقاس هروب رم هققن هسلبا قیلطت
 راتخاو هلن هجر جاشملا فلتخا قالطلاب طقستلهو تولاپ طقست ةضورفملا ةتفنلا)
 انعام ضب قرفو ةباور هيف نأ یتسنلا لعوب یضاقلارک ذو طقسال هنا نيدلا لاج

 هل ح الذ سانلا زنهبالک طقست ال اهنایحزاق یوتفلاوناالاو یعحرا قالطلا نيب

 تولاب طقستال اهناف ضاق ما تنادتسااذا الا قالطلا نم ىناثلا ف یواتقلا رهاوج
 طقستال اهنا حخکلاو ناتناور تولاب ةنادتسلا طوقس ىف نا ةصالخلاف و قالطلاو

 طة النا بج نیتیاورا حصا ىلع ةنادتسلااما (ةقفنلا نی ناتسهق) طا ین اک
 (تاعفنلا ف یواتغلا ع )

 هنیرزوا دز بوراو هریضاق دنه هلکک راند رخ آب وغار هعقن الب یدنهیسهحوز دیز

 هنادتسا تذمرب بولا ن ذا همهنادتساو ربدقت هقفن ها ر دق وش قورعمر دق هیودنک
 ت دم دنه یس هرو راس ه دک دلک دیز ه دعب تولوا توق دنه هرکصن دک دنک هنا

 هت رزوآ دی ز هروب رم هر دقم "دفن هلکمنک هلباهنادتسا هنرزوا كل دیز هد هرو ز٥

 هع رزوا قلوا هلب وا ر دشم اعا هنادتسا هعرزوا منب دنه ید دیز ب ویدرولوا همزال

 لوق را هسلبا فالتخا ودر دشاوا طقاس هادا توم هقفن نالوا هردقم

 ردک دیز * تاوخا# ر دکتسغنق ۱

 ره اظف تحرص اذا اما ی ونتوا یبوز لبع نیدتسا ینا حرصت له تنادتسااذاف )

 نا دتسالاتون اهنا تعداولوهیلع ةنادتسا نكمل ون لوح سصت مل اذاو توناذا كاذکو |

 (ةففنلا ىف مح» ) یتحاف اذكه لوق لوقلاف حوززا هرکناو هيلع
 جیوزت هورع هلبا می حاکن یی هریفص دنه یزق نالوا هلاص هل اجر تحصم دیز
 4 دنه هسلواهنک اس ه دنلزتم ل دیز بويعا بلط ت دمرپ یدنه ورع هرکصندکدتنا

 رولوا *باولا# یرولوا همزال هنیرزوا ورع یسهقفن هد هروب رم ت دم
 هقفللاب حوزااهلطب لول كلذ اهلف هدعب بالا تببیف یهو هقفنلا بلطو * رک حوزت)
 اهقح لطب الو وه هقح كارت دقف اهلطب ۸ اذاف حورلاقحلاقتالاو اهةح :عفللاذا
 لحجلابلطکق ح لاقتنالانع تعنتماولو اهجوزلا فزت اذا اهل ةقفن ال لیقویتفب هبو
 ةريغص ىف باول ااذكو اهل ةقفنالفالحوم رهلا نوکک ىح رغب تعنتماولو ةقفنلا اهلق
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 ج وزرا تيب یف تناك ءاوس ع اجا قيطي لاحت ریصت تح اهل ةقفنالف الاو اهلثم عماجت
 یف نیلوصفلاعماج) بالاتبب یف وا ۲۰(

 دج براقالاو ع ورفلاو لوصالا هقفنف لصف

 یسهحوزو كل دی زهسالوا یسهنکیرمغ ندرا رسومرکب و ورعیرللغوا كج اتحرقف دیز

 رول وا # باو!# یترولوا همزال هنب رارزوا رکبو ورع یراهعفن ل دنه
 (تاقغالا ىف هيزازب ) هنبا هجوز فن ىلع بالاربصالو هبیا ةجوز هقفنیلع ريج نالاو) |

 هنن رزوا یو توت لعوا نالوا رسوم یس هقفن كنيم ذ دیز نالوا مقف

 رولوا # باو لا #یعرولوا زال

 )  ۷دلولا داوودلولاوتادج اودا دجال اون وبال اوة جوز الالا نیدلا فالتخ اعم ةقغنلا بج
 (هععنلاق هیاده)

 ن درس وم دیز یسادنرف بال هلیا هرسوم بلبز یرف كنیزق یس هقفن كرقف دیز
 هني رزوآ بش ز کلات #ب اوت ا# رولوا همزال هتیرزوا كنسغنف

 (هقفنلا ی رحالا قتلم) خالل هن را لکن اعم تنبلا تش یعهتعفنف خاوتن تنب/ناکولف)
 همزال هنن رزوا بد زی زو نالوا هرمسعم یسەعشن كن هریفق دنه

 زالوا #< باو لا # یرولوا '

 ل وبقو باجا یرطق هو دص هنب رزوا لضاف ن دنس هیلصا ماوح بش ز « دئروصوب

 رولوا#تاوطایرولوا هرسععاعرش شز هسالوا هک ام هباصن دا عر یی ەقدص

 (هقعنلا ف قتلم) دلولاو ةجوزاالا رف ىلع رمغلل

 یس هنسک یربغ ن د رسوم ورع یساباب كنساباب هليا هرسوم دنه یسانا كربقف ربغص دیز
 # باوخا# روآوا همزال هلهجون هنب ژرزوا نراروب رم یس هقفن كمغص هسالوا

 هورع ناثلت ه دنه ثالث ۱

 تن الثا دمل او مالایبعریغصلا دعفن نوكب تح ثارملار دق ىلعربتعي دلولا ريغ فو )
 ( هقفنلاف هیاده )

 هګدخو بز یرلشادنرق زق نوب ال و دنه یسانا نالوا رمس وم لرمقف رخص دیز

 هله جون هني رزوا زر وب رم یسهقفن لر +صهسالوایسەنسکی ربع ن د ورع یع ن, والو
 بنی ز مهس یشیکبآ هورعو دنه مهسررب ن دمه قلا # باو لا ٭ رولوا همزال

 رولوا همزال هپ هج دخو
 ةصالخ) نرالاک ائالثا امهيلع دعفنلاف ماو بال خاوا عو ماوا دجوماداولل ناك اذاف) |(

 (براقالا عفن هينق )ام هيلع ةعفنلاف نارسوم عو ما هل ناك اذا (تاقفنلای

 دنهنکآ بویلوا یسهنسک یریغ ند ورع یساباب كنس( هلیادنهیمانا ریقفریغص دی ز
 هسخ و رولوا همزال ی هنب رزوادنهنکلاب یسهقفن لدی ز هسلوارمسعم ورعبولوا هرسوم

 زولوا همزال هن رزوادنه کلا # باول ا۴ یرولوا همزال هد هني رزوا ورج
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 هلاتید كلذ نوکی و هيلع قافنالاب دلما هوي رسوم بالا با دجو سعم بأ هلریفص)
 دج ا ییعذتغل قانع -ا قح ق تبلاب نحل رقفلا بالا نا بهذملا نمرخهک او بالا ىلع

 (اصخم ةقفنلا ف ینشوژسالل راغصلا ماکحا)

 رکب یسایاب كل و رع بولوا جاتحو ریقف خد ور یساباب بویلوا یلام ءاریةف ریفص دی ز
 رولو! #۴ باو ا۴ی رولوا هبزال هنیرزوا رکب یسدقفن لرخص هسلوارمسوم

 (تروصلا لبق هررحلا لئلا نم هباوج مهفي )
 دنه نکا بویلوا یسهنکیربغ ن د ورع یع نی وال هلیادنه یسانا ربقف ربغص دی ز

 همزال هنب رزوا ورع یسهفقث لرغص هسلوا رسوم ورعبولوا هرسنعم
 رولوا # باوا ۷ یرولوا

 ی وال هليا رسوم شز یسادنرف زق نی وبال هلا هرسوم دنه یسانآ رعد رخص دیز

 هش زارزوا رار وب رم یس هعقن دل ریغص هسالوا یس هنسک یربغ ن د رسوم رکب ا

 رولوا همزال«هرعقا هشنز فصت ۰ دنه تات # باول ا ۴# رولوا همزال هله ون

 تازلا ربتعیالو هی او برقلا بسی نیدولولاو نیدلاولا هقفن ی لصالا ع )
 1 ( ماحرالا یو ذ ةة هماخراتا)

 زر قف رافص ه دخ دلوا باغ بوغارپ هقفن الب قیراغص دالواو یدنه یس هحوز دب ز

 ربع هرزو" قاتنا یراغصو هجوز هر هناوا رسوم ورع یا ل دیز ب ولوا
 ر لوا * باوخا ۴# یزونلوا

 اهمحشلدلولا هقفن ىلع مالا اذكو اه دلو و بئاغلا هنبا أمها ءفن لع دا رم و )
 (تراقالا ةقفنق هینق ) بالا ىلع

 یربع دید هرسوم "وه دخ یسانا گذساباب هلا هر سوم تاز یسانا ك هرو ؟هرعص دنه

 هک رح هسحوب زواوا همزال ی دن ززوا شیز کلا یسدععن دل دنه هس لوا یس او

 رولوا همرال دن رزوا تشر کلا ۷ تاوخا »< ییرولوا هدزال هد هنن رزوا

 نادررسوم هفص شز و هلدا رغص ديز یلیعوا بول وا هحاتح و هرعو دیش

 ریدقت هعفن ف و رعمر دق هبودنک ن دنرال ام كرار وب زم هلغم الوا یر هنسک ی رغ
 هرکصن دکد نک هلبا هنادتسا تدمر هل طر ع وخر هرره رم هلک احسا هدر بودرد2آ

 قهر كرر غص ییهنادتسم هقفندنه راهناو توف رارغص نيدملا نیهادتس هم

 1 رولوا # تاوجلا ٭ یرولوا هر ددا

 ةدنادتسال. یضاقلانذ اب ناالا تطقس ةدع تضمو بیرقلاو دالوالا ةقفنب یضقولف)
 دیلع نم تامول هنا اهيف نوذآللا هنادقالا دعب طوعا م دعب هللاهجر فاصلا داقا

 (هقفنلا ین رع ) هتکرتنم اذخ وت لب حح ىلع طقستال كلذ دعب قفل
 همزال هنب رزوا دیر ییعوا یک هال كتسانات یسهعفن كن ه ربقق "ه ریغص دنه

 (ماحرالایوذدیفن ین دیناخرانا) ارو ناک ناورعلا نیا یلعدتلا جالو )

 هکدیزو#



۰ 
۱ 

 انا
 للام كل دیز هرسعم دز یس هنضاحو یسانا كنسانا لدنه یزرف هریغص كنافوتم دیز

 هقفن یش ز هسزدتا ربدقت هعفن نوعا دنه هنب رزوا ورع یمانات كنساناب ل دنه هلعمالوا

 زولوا # تاولا# یرولوا هرداق هقافنانهرغص تولا ند ورعییهردقم

 دنه نکل بویلوا یس هنسکیریغ ن د ورعیسایاب كنساباب هليا دنهیسانا ارب ةفریغص دی زا
 رولوا ۴او ا#یرولوا همزال هن رزوا ورع کلان یسهقفت ددی ز هسلوا هرسعم

 (هناطانم) ةمودعملاك مالا لمص و دا يلع ريف صلا هقفن تناك ةربقف مالا تناک اذ

 4 رافصنا نت خون و
 27 هن رزوا ورع یییاناب هلفمالوا لام لرغص دره سس هنضاحو یسانآ ی هل ریفص دیر

 رب دره دساوا توف ورگ نم یهنادتتسم هفمت بودن قاف هلا هن دتسا ی دب زت دعرب یو جعفر یک هک یاس TTT هلبط رش ع وجر هورع هليا ا ضا ه دعب تودردتا ریدقت هقفن فورعم ر دق هک اح

 | ِ 2۸ es زولوا#تاوطا#یرولوا E PE isn لو ر۶غ دو دیم ؟هردفم عفن

 و ی ی ۲اهنم قعسو یضاقلا مماب نیدتسل نا الا تعطس دم تضف هحوزلا ربع هعفس یضق)

 5 ر ا اواو خحصاا لع هتکر یف نیدیهف اهدعب بالاتامولف

 هنب رزوا دب ز ن وګا ربغص دی ز نالوا ه دنس هناضح تواوا ن د دیز قلطم جوز دنه

 ۲ هترزوادب زییهروب نم هقفن ک اح هلفمالوا هیفاک هربغص بولوا هلبلق هققن یکیدردتنا ریدقت
 رولوا #باولت ۴# یجرولوا رداق هک هدابز ل د هنسهبنرمفورعمر دق

 ۱ مکطا كلذ رغي ی املا ناف صخروا م اعطلا یلغذ هقفلا هيلع یض اهلا یضقولو)
 (همندلا با ف ناص ام ) ۱

 || هغمالوا لام كورع ییغواریفص نالوا هدنس هناضح تولوا نددیز قلطم حوز دنه
 || هرداتهغلا ندرکب یساباب دیر بویغا بلط ند دیر یس هقفن كاریغص نکنارسوم دی

 ز اوا # باوا ۶ یترولوا ِ
 ۱ (نتفلا ینقتلم ) دحا اهف هکراثبال هسا لعرقفلا لئطلا هقفنو )

 | تویلوا ییام ریفص نکیا هرژوا لاسما هن اصلا ق یریغص دیز ییغوا كنیزف دنه
 | توراو هر یصاق دنه هلکتک هرادرخ آب وغارپ هقفنالب یریفصید ورع یمایاب ریغص

 | ادار تمردتاردقت ةف ندنس ها نالوا هدد رک دوم ورک نوفا
 | نوصا غص یضاف قحلوا رقم هنغودلوا لیعوا ل ورع ر غص دی زو هروب زم علبمرکب

 . رولوا * باوطا* یترولوار ذاق کما ریدقت هغد ندموقیم غلم
 | لالاتاادف یضاقلا ضرف ة.حوزابو هی فرد لحر ديف لام هلو لجرلا باغ اذاو )

 ( حوا ىلع هقفنلا لصف هباذه ) ةي دل وو رغظلا هدلوو اغلا ةجوز هقف

 |: هل اربدعت ةعمن هن رزوا ڏي زن وګا اص ذالوا نالوا هدتس هراصح تولو ندد ز بوراو
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 —_ سسس
 یراص->ا هع ریش ساخ ن واوا تاخ هد هدلد كوا دتر هدک دتا تاظ ند ور# ود

 تن هقاردق وشیم هنب رزوا دز نوعا راغص ٥ تابع كدر هر نکیالکدیعتم
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 وید مدردتیا ریدقت هقفن هرزوا ررح هجو دنه و یمرولوا ربتعم روب نم ریدفت هسلیا ریدقن
 زالوا ٭ باوطا  یمولوا هرداق هغملا هنس هنا هقفن نددیز

 ) هنجوز مکلا سلجم نع بالا ہندلہب رضا ا جوزا یلع یضاقلا ضرفوااو# لس
 بلا اما زوج لھ : دهتهریغب هراضحا رس سعم جوزا ه هرضحربغت هقفن راغصلا هدالواو

 ضرتلا وحول ط شد هنأ هقفنلا تا لوا ین رحم ینحرصدقف هذه ٌهلاطاو كد زوم

 رفز لوقب لع اما و جوزا ةرضح یفاثلا و ةأرملا بلط امهدحا ناطرش هنم هزاوج و
 ةدلبلا ف ارضاح ناك ثیحورغسلا ةدم فاغلایف كلذو هيلا ساللا حایتحال بثاغلاف

 مهمالک جی رص وهاک مزابال و هتنیغ ىف ضرةلا زوال یضاقلل هراضحا رسن عم

 ) (هقفللا ف هیرمخ
 یسدنسکیرمعندرمسومدی ز یگ نی ی همه سوز شنا یس وصاح كن هریغصدنه

 هفقن هن رزوا دز ب وراو هکاح بز نکبا هدراد رخآدیعب ر ةس تدم دز ب ولوا

 زالوا # باو لا ٭ یرولوا هرداق هکمردتا ریدقت

 ) لبق ةبجاو ءالوه هقفن ناقرفلا هجو و ءالوهلالا بئاعلا لام نم هتقفنب ىضقبال و
 مراحشا نم ےھرغاما ےھل ذناعا یضاقلا ءاضق ناکف هوذخ انا هل ناک اذهلو ءاضقلا

 زوجمال بثاغلا ىلع ءاضقلا و هبف دهتح هنال ءاضةلاب باما یهدقفنف
 ) عملا یف هیاده (

 شمردتبا ردقت هقفن نوجگا دنه هنیرزوا دیز بئیز نکبآ هدرابدرخآ دیز هدنروصوب
 هغِلا هنسن نوعا هعقن یکدردتاریدعت هرزوا ررګ هجو بز هدکد اک دیز الاح هسلوا

 زالوا # باوطخا # ییرولوا هرداق ِ

 هلغمال وا ام ورع یلغوار غص نالوا هدنس هاضح بولوا ندد ز قلطم حور دنه

 هپ هنادتسا بودردتا ریدقت هقفن فورهمردق هني رزوا دیز بوراو هک اح نوحما ورع
 ین هنادتسم هقفن دنه هسلبا قافنا هلا هنادتسا یورع تدمر دنه هرکصندقدلا ن ذا

 رولو ا۴ںاولا٭ یرولوا هرداق هغلا نددیز

 دنه هدنر وصوب  aaیربع ند دنه هليا دز لرغص بودیا ځوزت هي ینجا

 هرزواررخ هحو یرغص جد هلک دی ز هلعل وا هدراد رخآ دزو تولوا نا

 ۱ هدکدتنا بلط نددی ز ېب هنادتسم هقفن دنههدکدلک دیز هدعب بودیاقافنا هليا هنادتسا

 رداق هکمامرب و وید زالوا هقفن هرکصندنطومس هناضح قح دیز
 زالو اب او ا#یمرولوا

 هني رزوا دی ز نوګا یرغص دلو نالوا هدنس هناضح . بولوا نددیز لطم جوز دنه

 ردعلوا بور و هدنه دی ز یی هققن : یکدردتا ریدقت هه اریقوش یو فورم رک هک اح

 ر دق وش هدا ز ن ند هردقم هقفنبویع ا تعانق دنه نکردیا تیافک هنسهقفن كربفص ها

 هردأق هرج هدي ر زوید رپ ویدیاباوتقلماریب و قلشقو لزا دوخا ربو جد هجا

 زالوا لوک يدر
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 نع لاعت ها هجر ادم تلئس یلاعت هللا هجر ماشه لاق قافنالا عع ییعع مسا یه )

 ) دوونلا باب قریغرر د )كسلا و ةوسکلاو ماع طلای ه لاعف هععنلا

 + ولملا دقفن ىف #
 یدنه دیر هساناعابا ندوافنا ید۶2 ی دلو مآ نالواسدازآ بویلواردات هک دیز

 رونلوا۴*باوم ۹۳ فو ہح هن رزوا قافنا

 قفناو ی وللا یا بسک هیلع قغتی نا یلوما عنتما یا یبا ناف )|
 اقیقرو) دعد یطاقلا ه ما یت مهد ؛لولا یا ما هیلعردقب نا ویالاو هسه ىلع

 ۱ ( هل قنات
 دز ۵ :رکصت دکد تا یارعا ولد ردندنب لح دی ز هدقدلوا لماح دره ا یو

 مزال كلرب و ندنس هکرت ادب ز یس هقفن كد هیجندیا لج عضو دنه هسلوا توف
 رولوا * باوجا * یعرولوا

 نم همفللا اهلف لماح یهو دلو ما تناک اذا الا لاو تولا ةدتعل هقفنلا بحتال)
 ناب فّتعاو اهدیسنم هما تلبحاذا هانعم نوکبنا یو یواتنلا اذک ل املا عیچ

 (اص د معلا ىف نکا حرش قئاف رهن ) تولا ت دلتا اهنکل هنم لبطا
 هسروتکدلورب ندورعش ز هرکصندک دتا وزت هور عنالوا رح ییز یس هبراح لاھ

 کن اوط ۱ رولوا همزال هن رزواكنسفنق ندورگو دنهیس هعفن لدا !ولوا

 رولوا همزال هنن رزوا دنه

 ناک ناف نهالوم ىلع نه دالوا ةقفنف دلو ما وا ٌهبناکم وا ما وار كلذکو الا
 هیلعقفنی وا هالومهعسب نکلهدلو ىلع ةا بالا مویالابتغدلولا ون حوززاواربیف نهیلوم

 (دعفْلایق یسحرس ربحو (

 یدالوا ندور لدنه هدعب ب ودیا ح ءزت هلتدا ادیز یب هرح دنه ورع یلوق ءلدب ز
 شک ج وزن هلکنذا قبور هدیز دنه الاح هسلنا قیلطت یدنه ورع هرکصذدقدلوا

 هرداق هغملا هنس ند دیز هنمان یس هقفن كندالوا لورع بوید یدیا

 زالوا * باوا *# یرولوا

 ءاوسدالوالا همن عر ال ادالواتدلوف لولا ندان هاما بتاکموا ربدموآ لع حوزت)

 ىقحسلالو ا هلص دلولا "دون نال دناکموا دلوماوا هربدموآ ٌدماوا هرح مهما تاک

 (براتالا هتفننیواتلمج )ل داره لع ةلصاا
 نهر هورع یرشب و رکب یرللوق هدنس هلباقم هجا ردق وش ینیدلا ضرق ندور دیز

 همزال هن سونف ند ورع و دن ز یس هقفن اروب نم هدکدتیا عیلست و

 هدیز * باوا # رولوا

 ردقوش فورعم ردق ن دنلام ودنک هنس همس راروب نم هلا یضاق ها ورگ هدیروصوب



 وو نهرا ase a با دنومو نهرل جارخ نهار رلاییعو را

 نا الا هما رغب هربع ند یضق ل اعرعتم با اوت الا ها دا امهدحا لع بجو ام لکو

 __( اصل نهرا ف ررد ) هب معا هبحاص هلاکف هام ةبالو ل نال یضاقلا هبا ۱

ECE OR EF 
 نوک رکی هرکصندکدتیا قیلطت ی دنه لوخدلا لبق هدعب بودیا ج وزت یدنه دیز

 زالوا # باوا »۴ یرولوا هبراو هدیز دنه هساوا توف دی ز هدنرو ره
 اهلتارمالف لوخدلا لبق اهناباولف ةلوخدم اهناللا اهددع ىف هلوقبر اشاو )

 (ضیرلا قالط ىف قئارا رحم )
 همزال تدع ند دی ز هدنه هسلوا توف دز وز كن هرغص دنه

 رولوا ا۴ باوجا * یمرولوا
 یسبلو هرکص یآرب ندنتوف لدی ز ویدردلکد همزال تدع هلغلوا هرغص دنه هدنروصوب

 تراو هدنه ءانب هروپ زم دقع ور هسلوا توف هدعب بودیا ج وز هور یدنه
 زالوا # باوا * یمرولوا

 اكوا لسم هرکو | هریغصالوا هلوخ دما رشعو رهشا ةعل را اهجوزاهنعىفوتملا ةدع) |

 ۱ (ةدعلای هبزارب )
 فرص هنسهقفن هلطرم د كعا خوزت ۷ یتسفن هدنهیسهحوز كن افوتم ورع دیز

 یتسفن هدنمام دع هر کصندکد تبا فرص ید دنه بور E رادقمرپ نوعا

 رداق هنیعصت 92به < روم علم دیز هسلبا ءابا ندج وزت هدیز

 رولوا # باو لا # ییرولوا
 تحوزقفنا ام محربنا هلف هب تبضرف :دعلا دعباهجوزپنآ ىلع هسغ ةدتعم لع قفنا )|

 یون نا طرشب كيلع قفنا لاقناب عوجرا طرتشول مجریامنا لیقو الوا هم اهسقن

 جوردن ملول عجر ها حصالا و ع وحرلا طرشي لول عجربال و قفنا اع كرلع محراقالاو
 (۲۰ ین ٌهَمفْلا یوعدیننیلوصفلا عماح) الوا عوحرلا طرش ءاوس تحءزتوا ال

 هدکلا كنس یا كن روع لوا مس ردیا حوت یی ره هک رزوا هدنه یس هحوز دیز

 دنه هسلنا حور یسز هدعب تو دبا قیلطت اتات یدنه دیز هرکصذدکدید نوسلوا

 زالوا # باولا # یرولوا هوداق هک ی ها ضب وه

 یرخاح وزن اهنابوا اهعلاج مغ ادم ارم اكلت ساق هأرما كيلع تجوز نا لاقولو )
 ( نی رشعلاو ثلاثا ف ىدا لوصف ) اهیلعحوزام هنال اهيلا ضوفملاد اه مارصإإال

 ¥ فلا تاک #

 e لوب ی افیطلت هدنه دیز نکز دیا تمدخ «دیز دنه یس هیراح ادیز

 زالوا # باوجلا ٭ یمرولوا دازآ دنه هلبا هبترحوب

 هللا هځر هفینخ یا نع Ea یاب هدما لافولو )

 ف بتکلا ةاع ین اذكویاهرلا طبعما قاتعا نم ) جدك اوهوقتعیال هنا اع

 هم دز



۱ I 
 دازآ دنه هلکعډ هلن هل در هساع ا:تس قتع تولد غداق هدّبه یس هیراح دز |

 ز الوا # باوطا # رولا

  nقتعت نا یخ لبق یون ول و قتعنال ونيل و وناب دکاب هدیساب
 ) قاتل قفلا ةي (

 د ز نالوا ىد  = NSنيح لدیز هسدد رد رارح ایا

 هدب  EESزرولوا# باو 1۱* یراررلوا دازآ یرللوق نالوا

 ) ئام اوناک نا و هدیبع قتع ةرْشع مه و رارحا یدیبع لاق لجر

 عیرصلا لصف ى هیناطا یفاتعزم) (
 هلکعد هلب وب درج هسید ردیک رارحا ع راوجودببع ےب دیز نالوا ییی راوجو یدیبع

 رازالوا#باوطا# یزرولوا دازا یسیراوحو دبع دز
 ) افرع ىناجملا ضعب ىف ةكراشملل لبعتسب لثملا ال قتيل رخ لثم تنا هدبعل لاق اذاو

 هیادهلا قاتعزم ) ةى رلا ف كشلا عقوف (

 مکح هنعتع كورع هسید نسرح نس مدقم ند زعا اشا نس هورع لوق دیز
 رونلوا٭ باول ا۴ یروتلوا

 ) را هال ءاضعلا ىف قتع دلوت نا لق لاق وا كىر شنا لىق رح تنا هدعل لاق ادا

 هقزسډ نا هعسو هلبق نم اقاتع كيرشینالبق هلوق ف یونناف هت رع

 ) قاتعلا نم ۱ یف هیناخراتات (
 قاتعایدنهقعا دی ز ه :رکصت دکد روتکد لورپ تولوا لماحندانز دنه یس هنراخ كدیز

 شل وا داژآ هلا تعبت دلو لوا هسالیا قاتعا یرو زم دلو بودا

 زالوا # باوخا # ییرولوا
  3قتعیال هدالولا دود مالا قتعا ول ىح ادا یسق اهعسالق عضولا دعا دلولااماو

 (قاتعلا ف قار رح ) دلولا
 نکا قلا یورع دیز هدکدلکور .£ هدعل بودا قاتعا هدنایع قلا ورع یوف دیز

  2زالوا #<ناوخا »<یجرولوارداق هقاقرسا یورع وید ردلکد حک قاتعا مکیدتبا

 قتعا)  Eةراقكلاو رذللایف قفلا ةينم )زاج اهنع قب ( ٠

 س بودیا ضع هدنه یدلو ما دیز ٥ Eم كسيا رولوا كيکر ه نس لکد

 دازآ دنه هلیسعد هل وب درع دسالواش 1 تب و نوا هب رکان لوا

 زالوا 9 ۷ یرولواش سوا

 لیسال و كالع ىل كالم الك ق اتعالا ی و نا یاتعالا ظفل ذياکیا ا مصدو) ۱

 ) اصلع قاتعالا نی ناتسهق ( کفالدستلخو یکلمن م تحرخو قرالو

 هدعاضر ت دم یرغص ورع یوق ل دیز هليا دوس نالوا ند دی ز دنه یسهحوز ل دپ ز

 دازآ هلغلوا ییعوا اعاضر كدیز درج ورع هسللا ع اضرا

 زاذوا  ب اولا # یمرولوا



Er $F 3 
 اا س

 ( نانعألا قیاتسهق ) ذی رهصلاو عاضراب مرحلا حر یذریغ مرح الو )
 قتعا یرکب جد رشب ملسو عب هرشل الوضفوذخا اب اصع یرکب لوق اورج دیز

 دفان روپ زم قتع هسلوا رم یچب ورع « رکصن دکد تا

 رولوا # باو لا۴ ییرولوا
 هللا هجر دمحم افالخ هقتع ذقن Oe اذا بصافلانم یشلاو )

 ( هیادهلاق اذکو لوضقلا عف ىسخرس ریجو | ) لات
 ز هرکصندکدتنا قابا همالساراد بولوا ناسم هدب رح راد ورع لوف كنب رح دیز

 زالوا * باوا ٭ یرولوارداق هقاقرسایورع هدکدلکهمالسا زا وام

 (یبرلاقاتعا ی نانهضام) قتعیهنامالسالارادیاقباف برمل اراد نی رل اد بعل سا)
 قاتعازسننذا لورع نس هصح ند هیراج یتیدلوا كلام لارشالا ی یع هلماورع دیز

 رولوا # تاوخا# یرولوا رداق هریبدن نس هصح ورع هللا
 ربددن نس هصح یجدورع هرکصخدقاتعا نس هصح ند هیراج لوا كلدیز هدنروصوب
 هبلخ لبس هدکدننا ادا ءورع بودیا یس یتتوق « دنس هصح كورع هیراجالاح هسلبا

 رونلوا # باول ا # یرونلوا
 هلا هجر ةفین> ىا دعربغال هیصن قتعي هبصن ابهدحا قتعا نیلجر نیب دبع )
 امر دقن قعد لب لكلا قاتعا بحوبال ضعبلا قاتعاف نجم ه دنع قاتعالا نال ىلاعت
 ءاشناو ةببصن قتعا ءاشنا تارابخ سجخ ىتاتلا كب رشالو اقیقر قابلا بو قتعا

 قیقروه و ییسب و ارسوم وا قتعلا ناک اربسعم هاعسنسا ءاش ناو هبناک ءاش ناو هربد
 لیتسال هنال هلاح ىلع كرلا رابخ هل سیلو ارضوم ناك نا هبصذهعف قتعلا نمط ءاش ناو
 هراو هل تتس+ هب دحا عافتنا معنم لالا لرو هنم ءرحق دن را توبعم هب عاقتنالایا

 اهانفصو ىلا هوحولا نيب تادیف رابخلا هلو قتعلا لا هجم رخت نم دبالف مارح

 ( ىناتعالا ةفصفمیادب )
 32 هدقدنلوا ضرف نق # باوطا # ردن قید رییدتلا دعب كن هبراحلوا «دنروضصو

 ردضصن كنتیف

 ت هب و ی ا عت هللا هجر ثبللا وا هراتخاو نعلا وک فصتلبف ردا یفو)

 (تتکلا مرشک ین ادک اصنطیقاتعلا

 + رخآ عون 3%

 هب راج رکادیز هدکدید هژیایرمس را دنسک صع) هدير ندا ني هحوز مدع بولوادرح

 اركب ورع هرکصندکدید نوسلوا دازآ هس رولوا لخاد هیر اج هیکلم و مس ر دیا اریشا
 فقاو ورع ه دعب بودیا اشا ندرکب الوضف نوجعا دیز دمولعم نن یدنه یس رب
 دنه هسلوا لخاد NIE كدب ز دنه هلهحوووت بولوا ته هل لعف دوخا ها ما وق هدقدلو

 رولوا ۴ باوطا#یرولوا دار
 نال لعةلابزاجا نا لوضفلا دقعب تن افرح وهف ی لخ د دبع لک هاوق )

 هک تار



 س
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 نوكيالف كلذ رغو ثارلاو ةهلا نم باسا هل لب بس ءارمشلات صتخمال نيل كلم

 حاكلانم قالطلا قیلعتیف یواتفلارهاوج ) ءارشلارکد كللارکد (
 # هک لمح يلع قتعلا باب ۱

 بودیا دازآ هرزوا كم تمدخ هنس نکس هپ ودنک ی دنه یس هی راجو یورع لوق دیز

 هنسرکس یرب ره بولوا شلوا دازآ هدنیحلوا دنهو ورع راهسلبالوبق د دنهو ورع

 رولوا # باوملا # یجرولوا مزال كیا تم دخ
 | ) یولادبعلایا هم دخو هتعاسنمیعب لا ایف قتع لشف الوح هتمدخ لع هررحولو

 هنیع س یا نکا وا لقا وا لوح یه و هل ةب ورضلا ةدلا یا هتدم
 ) لعج ىلع قتعلانرافغلا محم (

 ندورعدنه هرکصن دکدنادازآ دز هرزواررح هجو هلغلوا یسهجوزلورعدنه هدنروصوب
 رداق هقاقرسا یدلو دلکلک داو نیدلوا مات تفدخ دیز هس روتک دلور

 زالوا تاوخ ا# یرولوا
 دازآ همدخآلقورع هسلد لوا دازا هدعد هلا تفاح هنس ردقوش کا هورگ لوق دنر

 زالوا # باوحا # یرولوا
  ۱طرشلا اذهب اهتتعاف یمن كل عفداو ابح تم دام كتم دخ یتقتعا نأ اهالول تلاق

 (قتعلا اهب عقلا ظافلالا ىف ةينق ) اهني ف سننا اهمزلو تقتع هنکرف
 دنهوقاتعا هرزوا كنا تمدخ بولوا هنکاس هدنکدتفح هعلوا ی دنه یس هیراج دیز
 نتج هدیز دنه هسابا تمدخو بویلوا هننکاس ه دنکلتفح دنه هدعب ودیا لوب ید

 مر دیا عیب ینس الاو هلبا تمدخ بولوا هنکاس ه دیکلتفچ هحلوا ب ویملا دیز نکرربو
 زالوا + باوا * ییرولوا رداق هکعد

 || لوبق د ورع بودیا دازآ هرزوا كا تم دخ هیو دنک هنبم ترد یورع لوق دیز
 هلهح و هد هرول رم تدم یورک دز هدقدلوا مزال كا تمدح هدیز هبس ترد هلک چا

 هرزوا هجو نالوا فراعتم ه دنتیب سان × باوخا * ردیا مادخحسا
 (یقتعلا باب ) سانلایب ةفورعملا ةمدخا همدخ انا هللاهجر دیهشلا كالا صنو )

 تودلوادازاكسیار دیا ءادا سورع لا هکاب كد هنماع نوک دلا هورع لوق دیز

 ورع هلکعد هلن ودرخدیز هسامللا ادایّسورغ نرم ورع بودیا ړو رح نوک ښا 1

 ۱ زالوا * تاوطا # یرولوا شلوا دازا

 قع هرع یف هاداو رهشلا اذه املا س لا تىدا اذا لاق واو (

 ( زام ىلع قبلا, یسخرس رج و) -
 نیدمرب و باک ل دب ورع هدعب بوسک دتباک هرزوا كمرپ و هیراجیکیا یورگ لو دیز

 رداق هعیب یورعدیز هسلپا حسف ییاک هلیلط كدیز کاح هلغلوا رهاظ یر
 رولوا * باوا ٭ یرولوا

 هنس حوا هدعب وید لوادازآهرکص كسیاردیاتمدخهکاب هنس شد هشزیسهپ راج دنه

۹ 



۱۳۲ F* 

 کیا ندنمهس شب كنتيف بنیز هسلو! توف دنه ب ودیا تم دخ هدنه بنیز .
 زالوا * باوا ٭ یرولوا دازآ هکدیر و هب هبرو ی8”

 اهدنع هیلع دبعلا هيف تبحو ةمدحلا لبق دبعلا وا لوم اتامولیا هتعف ر تامولو)
 صعب مدخولهال ةمدحا لبق هتوع اندق و ةمدخلا هيد هيلع یاعدهللاهجر دم لاقو

 لوق ىلعو هتي عاب را ةثلث هيلع امهاوق یلعف تام مث نینس عبرا نم هنسک هدلا
 یواعطلاح رش ین اذک ن ینس ثا هتم دخ يد یلاعت هللا هجر دم

 لعج ىلع قتعلا ف قئاررج) (
 قذع ولع هبرو هدقدلوا دازا هلکمر و هب هبرو شرادعم لوا لنترف بش ز هدنر وصوب

 رداق هغلا ندنیز یلام نالوا هدندی تب ولوا یب وسکم ل د هیملوا دازآ ندننامز

 رازالوا # باوا # یژرملوا
 لدی وید زالوا طقاس تباک ل دب هلک قاتعا یضاق یرلقدلوا هعفار هدنروصو

 ذفان یمکح هسرپو تچ بودا ےکح هار دقلوا ه دنه هتمان تاک

 زالوا * باوطا * یرولوا هرتعم یو

 د ضعبلا قّبع باب
 نسضنذا ورع نس هص> ند هیراج ینیدلوا كنام كارتشالاىلع هلبا ورع رسوم دی ز

 راج روب زم عیب هسلبا عیب نس هصح ند هیراجورع هرکصندکد تا قاتعا

 هرابتخاو اذه نا لصالا ىف هللا هجر دم رک ذهنم ض وع لع هل ههوو قتعا یذلا
 عیسلا زوجلال ناسصسالاقو امهشقاو امها اذه نا ربغءاوس س ابقلا ناملا

 عيبلادعب اذكص دبعلا ییسنسبناو قتعلا نمي نارابخ هلناکعیسلا نجت م اذاو

 (ا ےن م قاتعلا نم ٥یف یناھرب طبع )
 هرکصندقدلوانماض نەخ ا نالوا ید كسهصخ ند هرراح لور دیز ° دن روص ول

 رولوا #باوجا#یرولوا رداق هعوحر هیهیراج هلداروب نم البم
 نك لوز ل تک اسلابیصن قتعلا یرشولف رسوم وهو ابهدحا هّمتعا اهل نق)

 عماج) هببصن كلم تكا سلاىلا نامصلا قتعلایداولنکآ دحا ىلا هكلم ل ةن زم تک اسلا
 بیصن كالم ناعضلایداو قتعملا نمط اذا هعماح ىف ناخ ضاق لاق ( ۳۹ ىف نیلوصفلا

 اغا و هضعب قتع اف هل لکلا ن اكول ام هل ییسڏسا ءاش ناو قثعا ءاش نا تک اسلا
 ءاعسنسالا تك اسلل ناکدقو نامضلا ءاداب تك اسلا همایقل نمطاع دبعلا لع قتعملاعجر

 اتباعکا عاجاب دبعلا لع ىا ابل ع وجرالو یعسنسلا ذبعلا فالخم هماقم ماق نم اذكف

 (اصنلم ضعلاقتعف قئاررج) هتبقر اكمل یدا هال یلاعت هلا مهجر

 46 یعسلاب قتعلا ىف لصف #
 هلبا اتعاب بودیا هن رزوا ل دی ز هلغاحم «دنحا لس یاخربورع لوق ك دیز

 هو
 جو



 هک ۱۳ سا
 سکس سس ی

 ن دنفوخ لتق بویلوا نک ص الخ هلبا قیرطرب ه دک دید مر ه دیالتق یس هسخوپ
 ر د اق هیاعسنسا ننی هورع دیز بولوا دازآ ورع هسلبا قأتتعا یو رغ

 ر ولوا ٭ باوا ٭ ییرولوا ۱

 لتفلا هف هان نت لاو یتتا نه لاف لاخ عضوم قوم ذخا دبع )

 (هیناطاقاتعا نم) هالول هتي ىف یعسو قنعي
 م السا ه دب ز هدقدلوا هف شم همالسا ف رس هب دوهب دنه یدلو ما لب دوهب دیر

 د از آ دنه كج روه دیز نی بو دبا یس دنه هساعالوق توللوا ضرع

 ۱ رولوا ۷ باوجا # ییرولوا ر
 ر دینلت كنتوف يتیدنلوا ضرف نق#باوطا ٭ ردرادقم هن یوگلدنه هدیروصوب

 قحقتعیالبناکلا لزب یهو اهنیفیفیعسننااهیلعف ینارصتلا دلو ما تلسااذاو)

 فالخلا اذهو اهیلع نرد ةباعسلا و لالا ىف قتعت هللاهجر رفز لاق و ةناعسلا یدٌوب

 (یاتعلانم ۱۲ هبناخراتات ) امهلاح یلعقبترسا ناف" او مالسالا لولا ىلع ضرعایق

 عاتعسالا كلم ب و ایقتا دق ع اعسنسالاو عيبلا نال نقلا هي ثاثف داولاما ةف اماو

 (قاتعلا نمریدلا هعفینریدعلا حفر ۱

 بوید نونسلوا دازآ یسیکیا ن دم هپر اج ل وا  دّتحص دیز نال وا یس هیراج زکس
 دازآیب ر كنيرب ره # اولا #ر دن یعرشیکح هساوا توف نیدعا ناس الصا ه دعب

 راردیا اعستسا یراروب نم هترو ه دنعاب را هثلئبولوا
 هکلموا هرج اواایهدحا نهر ناف قتعلا نیت هیلا رای اف رح اکدحا ه دحل لاقاذا) |

 یش لبقو نایبلالبق لولاتام ناف رخالاقتع تاموا هبناکوا هربدوا هوجولانم هجوپ
 ةثرولل هيف فصن ىف یبسو هفصن امهنم دحاو لک ق نع ءاشالا هذهنم

 ) مهبلا قتعیف ىسدقلا شر
 نوسلواربدم هلباقلطم ربدتیبدرد ن دنرللوق لوا « دنتوم ضم دی ز نالوا یلوقشد
 اب اوط ا۴ ردن رش مکحهنلوادعاسم ثلث تولوا توف ارصم نیدعاناب هدعب بوید

 ر ردیااعسنسا یراروب زم هنرو ه دنسجرب بولوا دازآ یس ترد كنیرپره
 بودا قاتعا ی دنه یس هیراج ه دننوم ضم دیز نالوا قرغتسم نس ر قوبد

 راز ولوا ٭*باوملا ٭ ییزرولواردت هیاعسا نتي ه دنه یراتناد هسلوا توف « دع)

 چ دالبتسالا ب اب و
دع تقو ه هرکصندکد تیا ےل ستو عج همولعم نک هورعیدنه یس هیراح دیز

 ۱ ندیآ لا 

 ند دیز یس ل دلو هسلناتوعدوید ر دن دنب دلو دزه دک دروتک i داقا

 رولوا*باو ا یرولوا یدلو ما بیر دنه بولوا تبان

 محقق هدلو ما تراصو هبسن تد هاعداف تعب ذمرهشا ةتس نم لقال ت دلو هعیبس)

 (رر دلای هلثمو بسنلا یوعدین راصبالا ریونت ) نعلا درب و
 كدي ز دوخابربارب هليا دیزیخدورع ه دکدتباتوعد بویدر دندن دلو دیز ه دنروصوب



 ۱ هک ۱۳ و

 تباث ن د ورع یپسن ك دلو هسلبا توعدوبدر دندنب دلو لوا هرکصن دنوعد |
 زالوا # تاومطا# یعرولوا

 تسالیا ال ه دعد وا میابلایا ا هده هنسلیآ تس هد د یربشلا هاعدان او)

 (اصنلع بسالا ىوع د یف حم) یرشلا بسن ۱
 ن دعس تقو دنه هرکصن دک دتنا | ملسنو عبي همولعم نت هورع ی دنه یسهیراج دیز || ۱

 نک بودیا توعد ودر دن دنب دلو ورعو دیز ه دکد روشک دلو رب ه دلقا ن دیا قلا لا

TTT a 

 زاوا < باو ا٭ رولوا
 اهارتشا م * اه دلوتساو اه کت ها لع جا هنم هسسن تش هلق یرتشلا هاعدا ناو)||

 (ےلاینا اذكو بسنلا یوعدی ررد)

 بودیا ئطو ید یبوا ی دنه یر هیراج یرلقدلوا كلام اک ار شا شب وورعو دیز||
 كدلو را هسنباتوعدوید ر دن دنب دلو ځد یوا ءارروب نم ه دکد روتکدلورب دنه ه دعب |

 ن دنس هلجج ٭ باوا ٭ رولوا تباث ن دنسبخنق یسن
 ثراو هنیرب ره دلو لوا راهسلوا و و ورگو دی ز ه دنروصوت

 رواوا * باوا # یرول وا
 نم ثر و اصاقتو اهرْمع تفصن لک لعف ی دلو ما یهوامهنم تش اعم هایعداناو) ||

 (دالبنسالایف رحالا قتلم) دحاو با ثاریم هنمنانرب و نیا تاریماسهنملک
 ه دعب بودیتوعدوید ر دندنب ىلج ل دنه دز ه دقدلوالماح دنه یس هیراج ل دز

 دنه تولوا A د دز یسن ك دلو لوا هسرعوط دلو رب ه دلق | ن د منس يکيا دنه :

 رولوا # باوا *یمرولوا یدلوما  دیز ۱
 نیتنسلا رهشا هتسنممک ال تت اج ناو دلولا همزلب نم لم اح « ذه لاقوا)

 (تتنلا تو قنار رګع)

 هغوعد دنه م هحوزر دن دنب دلو دی ز ه دق د رعوط داو رب ادتبا دنه ېس هی راج ل دی زا

 ن د دیز یسن ل دلو لوا هسا وا توف دیز ه دعب بو دبا توعد وید هسرولو' هیضار ||
 رولوا باول ا۴ یرولوا تراو « دیز دلو بولوا تبان

 دلولااذه ت دلو قلا هتمال لاق ناب دلولا ةوعدو لا ضرةلا دسافلا طرمشلاب لطمالامور) ||

 (اصاغ ف رصلا لبق قش لث اسم یف قار رح ) كاذب یتا مہا تیضر نا ینم |
 دن ز نکل بورغوط داو رب دنه هرکصن دکدتنا ئطوینبز یس انا ك دنه ی دلو ما دیز]ا

 تبان ن د دیز یسن ل دلو لوا هساعبا توعدوبدر دن دن روپ زم دلو ۱
 زالوا # باوطا ۴# یرولوا ۱

 هوعدلاالا ه دعب تسلا تا اهما وهیطووا هوبااهّدطونا ببسب هلع تمرحولو) ۱

 (هالبنسالان لزاونلا تاراتحم ) للا وهو هب عطقنا دق شارفلا نال
 هرکصتدقدرغوطدلو رب ند دیز دنه هدعب بودیا یطوو حوت هرزوا قلوارحیدنه دیز ||

 6# دنه

 ی



Iro} 
 هقاتزس|یروب زم دلو ورع هسلایدنه ورع بولوا تبات یغیدلوا یدلو ما ورع دنه

 رولوانماض نتو هداضقموب ل دلو دیز نکل زالوا اباوخا#یرولوا ر د اق

 ینیدنلواضرف نق ٭ باوا #ر د رادقمن یت كروب زم دلو « دتر وصوب

 ر دیرادعم ثلترپ كنتي 7
 بالا مرغ ةدلاول تقام ت دلوف حاک وانی كلم ی عام معاعیطو هنا هلصاحو)
 لحر نمرغلا دلو مایه همایرشالجر (یوعدلانم بسنلایوعدینمح») دلولا دی
 وهو دلولابا لعف هلیضقو اهالوم اهدا ادلو هنم ت دلوق اهلاع هل عالو ینجا

 (دالننسالاین قنار رح )رورخلا ببسب دلولا ما یلول دلولا ةي یزتشلا

 ج وز هورعلوق نیدعا قاتعا یدنه « دعب بولوا یدلورپ ند دنه یس هیراج ك دیز
 | یدلو نالوا ن د ورع دیز هسلوا ی دلورپ ید ن د ورع « دتیفر ل اح ٤ل دنه بودیا

 زد « دیا عب اما ر ولوا *باو !#یرولوا رداق همادکساو ق اق رسا هلداتعت ه دنه |

 (ضعبلا نع لف راصبالارب وت) دعورفوقتعلاو را و كل اف مالاعدب دلولاو)

 || دلورپ ن د ورع دنه ه دعب بو دیا وز «ورع نی دعا ق اتعا ی دنه ی دلو ما دیز|
 زالوا # باوا ٭ یرولوار داق هعب یدلو لواهسرغوط

 رارولوا باول #یبرارولوادازا انا ځ روپ رم دلوودنههسلواتوف دیز هدنروصوپ

 | هع دل زوجمال تح هماک>یفوهف ج وزا نم ینعب دلوب تا لوما اهجوز نافر)|
 هنا الا هیراجا و همادنهسا هلو دحال ییسیال و لاملالک نم هنو قتعی و هنهرالو هّنهالو

 (دالنسالا ین ریدقلا خف) ةيعاجا هذهو اهما یطوهالاهبمتعسیال هی راج ناک اذا
 دلو لوا ندا توعد دیز « دکدروتک دلورب دنه یس هیراح نایلوا یدلو ما ل دیز

 زالوا#تاوطا#یرولوا شلوا یدلومآ ل دز دنه تولوا للغوا دیز

 || (بسنلاتوت رخآ فر رغ) هیعدبیح هبسن تس لادلو هل ةوطولا هتما ت دلو)
 |[ دیز دنه هسلبا رارقاوید ز دن دن لج دته نوا دنهیس هیراج نالوالماح دیز

 3 رولوا۴تاومل ا۴ یرولوا یدلو ما
 زالوا *تاوملا٭ رولو ای رولوا جګ رو زم ع دسم عیب رک یاو دزه دن روصو

 أا (۱۰یف یناهرب طبحم) هل دلو ما نوکت اهناف هنم اهلج نا رقاف الماح ةمالا تناک اذاو)

 ۱ د ردا بای

 || ندوی نن ضبقو عیبم لست « دعب بودباعی همولعم نع هورع یدنه یس هی راج دیز
 || رولوا ٭ باول ا * یعرولوا مهگر وب نمریبدت هسلباریبدن هلا قلطم ریدت یدنه ورع

 زالوا #باوط»یمرولوا جیگر وب زم عب هساباعی هرکب یدنه ورع ه دیروصوب
 اسما یدنه هگدیا نغ ضبق بویمرپ و دیز ه دکد تبا دا هص,قیدنهورغ ه دنروصوب

 ۱ زالوا # اولا # یرولوا ر د اق هکعد مر « دیا ۱
 || (ءقەبناخراتاتلا عوس نم )ناب هس نا عیابلل سولو رییدتلا زاج ضلال رق هر ولو) ۱

 | ارشا لوقرب هرکصن دک دید ردرح هرکصندعوف یرب ره كع رللوق میدلوا كلام دز . .
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 هک 1$

 دوحوم ه رکن تقو 2 دیز یسهرو هسلوا دعاسم تان بولواتوف دب ز ه لعل بودا

 A ارشا لكلا دعب هلب رال وق نالوا

 SENE ی هکلماوا یل لولم لک )||
 (قتعلاب فلحلا باب ىف رک ) اضبا هثلتنم ه دعب تالعنمقتع

 بودیا تم دخ هنس ی دب هم ه رو هرکصن دمتوف هو رع یربدم هلا قلطم رب دن دیژ

 نکیآ دعاسم ثلث هسلبا رر نس هبرو تولوا توق دیر هرکصت دکدید لوا دا دود

 لتمدخ كلهتسیدب دوخاب هلا تمدخ هنس یدب هز هلکعد هلد و دیز درح هورع هنرو ||

 رز الوا # باوطا# یررولوار داق هکعدرب ونلثمرحا
 هرغ هللامالویلوم اتام ناو هلوق دلولا ماکهکلم ىلع ةبقاب اهنال زاج هتربدم تناک ناو)
 هللا هجر هفنح یبا لوق اذهو بکن لامیجوااهتیفی ان ینیعست نا نیبرایلخاب تناک

 ی نم ندای یس دج لاقو رابخالب لقالا یف یعست هللا ق لاق و
 نم حرخت یهو یلولا ت تام اذاو هلاهجر هعینحیبآلوق میدع او ةباكلا یتلثوا اهتم |

 (بناکلارخ ین تارعضم) عاجالاب ةباعسلا اهنع تطقسوتعدع نلثلا
 رولوا *باوط ۱ یمرولوا ربتعمو مگ امرشریبدت نالوا هلبا ربتعم هارکا
 ( یضرلا ماکحانم قتعلا باک ىف نیلوصف ) هتبصوال هرکلارییدنزاج )

 ورع هرکصندکدید لوا ردم كس زا رج برش ك د هيجلوا ن, رک | هورع یوق دیز ||

 جلا ف لاق انف هنيق انلثیه ليقف ربدملا ذيفق جاشملا جد فلتخا دق لوقا )

 رولوا# باوا ٭*یرولوا ر داق هعیب یورع دیز هبلبا رج برش
 قتع الف هورع یف هوم دعب برش ناف رمخا برش ۸ نا یتوم دعب رح تنا لاق ولو)

 (ربدتلا ىف نبتقملا ةنازخ )

 ربدم كسردیا تم دخ هليا تق ادص بوی تنابخ هک اب هجلوا هبنیز یس هیراج دنه
 هلالهتسا هل میلستو عفد هرخاو هقرسینعاتمضعب كل دنه بز هرکصن دک دی د لوا

 رولوا #باوطحا# یرولوا ر داق هعس یدز دنه هسلنا

 1ط)ااما تفوللا افاضم نوکب دقو طب اقلعم نوکی دقو افلطم :نوکیدق ریبن

 رح تناف نالق م دق اذاو انالف تلک اذا لو ناوضق قلعلااماو انرکذ اه
 (رییدتلا باک عیادب )

 ل دیز دنه هسلوا توق ه کا دک دتنا زییدت هلنا قلطمرمب دن ی دنه یس هیر اح دیز

 رولوا ب تاوطا # یرو ]وا دان داف تلخ

 هربغ كلزبب ۸ ناو هبا ف تلقلانم ج رخت ۸ ناو هلام ثلث نم قتع « دیس تام اذاو )
 (ربدتلاق قتلم) هتي لكن یعس لولا نرد قرغتسا ناو هبثلتفیعس

 او ولوا هریتعم ن دنلن يمني ةنق ك دنه جب ال وا نیدلاب قرفتسم دیز ه دنروص وب

 ر د هربتعم یتعق ةردع# باوطا# یمتچف هردم هسح ول

 ٭ دیاعو

Ve 



 و ۳۷9۳

e EEیوتفلا هیلعو دیهشلا ر دص لام لاو نمد  

 ( یوتفلا هيلعوريدقلا 2 ؛یو)

 ر دست هک فص) هنفا#تاوطا < ر د رادعم هب يرده ل دنه هدیروص وب

 (نریاضبلا زن ج انقناکولهتع فصنراتخا او ریدلا E ااا ا رعصملا مماج ف لاقو)

 ٩6 بتاكل ا ف لصف #
 : قاتعایس ز ندلا داک لالب 6 دعا بوسک هتباک هينا ر دق وش ینب ز یس هیراج دیز

OE ۲زالوا باو ا ییرولوا اهردأق هغمل ا هتسن ندش ز هنمان ت  

 لدب بویدزالوا طقاس تباک ل دب هلکعا قاتعایتحاق یراقدلوا هعفا مع ۰ دنروصوب

 یخو ذفان یمکح هسربو تخ بو دیا مکح هقلار دقلوا ه دنه هنم ان تب اک
 زالوا ٭ باوا # یرولوا هرتعم

 (تناکلا گراد د) هفح هعحاقس ال هالومقّتعا نآ لدیالب یا انا قتعو)

 هرکصن دکدسک هتک هرزوا كیا تم دخ هب و دنکه نس ترد ی دنه یس هیر اج دیز

nا هیچ جت هسلوا هل اط هه ین اکو عانتما ن دتمانخ مد  

 رولوا ۷ باوخا ۶# یرولوار داق هعس ,هرخآ ی دنه بودیا ےس

 نم یضارلاب سل هب اکا نال راج وهف« اضرب هالوم درف ناطلسلا مغ لحا ناو

 رهطالاو ناتیاور هبققعیلاد بناکلا یضرواو (بناکل اف هیاده) لوا رذعلاءف ر ذعربغ
 (دسانلا میلان هیاده) زاوا وه

 داژآ بو دیا ادا ه دیز قب 5. ل شب وزع ایه هتاک هجا ر دق وش یورع لوق دیز

 هر هلخادم هورع هکر لاما تاب نیما هلا لری دیز تواوا وقف * رکصن دق دلوا

 زالوا # باولتا # یرولوار داق

 هک اتم قاتعلا ىف تش لئاسم #

 ورع ه دکدتنا دا رع عیب بويا د زا یورغ للوق ینیدلوا كلام وربند هنس زوتوا دیژ
 شاوا داژآ او تمایز نی او ی زا یا
 ندمادّیعسا هنسزوةطلوق نکا زالوا باو یرولوا رداق هکماعبا دانقنا هد مرولوا

 نالوا لومأم كا دازآ هس زا ز دكا د از آ نالوا یکسم
 ر دک عسب مس هدجرم ی ذرب

 هقتعب هلعل هرمغ نم هعدب وا هقتعد و ذا لحراا یعس و )
 (قاتعلانم لوالا بالا رخآ یف هي دنه) ةناخراتاتنا ین اذک

N. 1هسا قاتعا یسهص> ند هنر ینبدلوا ١ كلام 5 | ارشا هلا رخص دب ز هرم سوم  

 ى هیراح د وخ اب نيمه ه دنه نس هصح ند ةیراح ك رغص ورع یسیصو ل ریذص

 عیلاکراصف كالا لقن ناعض2ال دبعلا یعستسا ءاش ناو قتعلا نعض ءاش نا لووا یصو



A $% 

 (اص قاتعالاق یوضر طہحع)
 راتعا ی دق اتعامو مک كل دنه ه دقدلوا همزال تباعس ه دنه نالوا ضعبلا و

 ه دقاتعا موی باو لا # یه دتموصخ م وي هسخو روئلوا

 نامععلا ب وج ول بس قاتعالا ناف قاتعالا موب ناعطلاو ةياعسلا ىف هيلا ربتعيو)
 (ءاکرشلا صعب قاتعایف نيتفملا ةنازخ) بصغلاك ذبح ةيعلارتعيف

 رولوا * باولما * ییرولوا ل دیز لام یکیدتبا بسک ورع یلوق ك دیز
 (ربیدتلایف راضبالا رب ونت) هرب دملا رهع و هتراو هسکب قحا یلولاور)

 ۱ + ءالولا باک #۴
 یسهحوز بولواتوف ورع هرکصن دکدتباقاتعاهنب رزوا 0 دقوش یورعلوق دیز
 ه دنه عبر # باوملا 3 ر د هج هکرت تعسف هیلنا رت یرکب کب یلغوا ل دیزو یدنه

 رکد هرکب ءالولا ههجنم قابو
 طرشي مل وا ءالولا طرش ءاوس هنم قتعلا ءالو تان ناسنانم قتعلا هل لصح نم لک )

 (یاهرلا طبع ءالولئاوای) ل درب وا ل دن قاتعالا ناک ءاوسو هع ًارتوا
 "رق بالو یدنه یشادنرق نھ نیووبال بولوا توف دیز نالوا هقتعم یسانا قتعم یمایا
 هسلیا ارت یقتعم كنساناو یرکب یلغوا ل ورع ن دیا قاتعا یتساباب و ینیز یشادنرق

 هبنب زهسرب ہ دنه مهس حوا ن دہ“ تلا ٭ باوجا در د هجن هکر نوسق

 رکد هرکب مهس یی
 ی ناف بالا مول ءالولانال بو مینو قتعم ثربال اقتعم بالاناک ناو)

 (اصالم هضنارفیف هيل اولو) هل وهف بالا قتعم
 ثنیلعوا دی ز ن دیا ق اتعا یئس ابا كتساناب و یسز یسانا كنسانا بولوا توف دنه

 ند تاولا دوو یو هسلنا رت یئدیا قاتعا قساناو یورع غوا

 رکد هورع قاب هنیز
 قوا نیمتعماناک اداو دلولا لع ءالو الف یناثلا ییعلاب نییلصا ن رح زا ناوالا )

 .* . (ءالولقررد ) بالا موفل ءالولاف قتعم امهلصا

 ي هګدخ ن دیا قاتعا ییودنکو ینیز یزقو یدی ز جوز بولوا توف هقتعم دنه
 بآولسا# رد هصتهکرت نعسق هسلراءاتیرکب یشاذنرقرا نوال ور ن دیا قاع

 کد هش ز یکتا هرکیو دیز یهسررب ن دمس ترد

 (نیتفل اهنارخ یناذکو ءالولایف لب ز) نیاللءالولا ناکهالومنباو هالومابا كرت ولو)
 لر یرمشب یس اب ابو یرکب ییغوا لو رع ندیا قاتعاییودنکب ولواتوف قتعم دیز

 رکب *باوج لا رولواثراو ه دیز ن دنتهج ءالویسغتق ند رش و رکب هسلبا
 اذا بالاو اه دلو لع ءالوالف اهلصا ین قرلا م دع یتعع لصالا ةرح تناک اذا مالا)
 || قتعم ثریو بالا موقل هبلع ءالوال ام ولو افلطم هيلع ءالوال اي رعولف كل ذك ن اك

 (ءالولاق درخرد د) هللادجر فسوت تا ا الخ هتتصعو مالا

 دیو 3



 یک

 ید دنه هعسعلا لبق بودیا رت یورعیلغواو یدنهیسهحوز بولوا توف قتعم دیز

 ر داق هزارحای دنهو دی ز کر ورع هسلبا كرت یورع یلغوا بولوا توق
 رولوا ۶# باو لا # یر ولوا

 ه دلو ما همالالعجیا ادالباوا باکو ا اربدنولو قتعلا نم ةلصاح ةيمكح تبارق ءالولا)

 (اصنطعءالولایف ررغرر د) هبیرق ثالعناب بب رق تالموا

 | یسانا ورع ه دک دنا ككرت یشز یسهتلاخ نی وبال بولوا توف سد ورع ه دن روصوب

 هدک دتسا كا زارحا ی هلفمالوا ٌسلوا ی راط قر الصا هنلصا ل دنه

 هب هلخ ادم هب هکرت وید غراو ن ن دنتهحالو ركب ندیا قاتعا یدیز

 زالوا»#باوطا# یرولوا ر داق
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 دازآ بودیا ءادا « دیز یتناک ل دب ورع بوسک اکا هار دقوش یورع لوق دی ز |
 هبهلخادم هورع کرت لالا تس نیما هسلبا لر ید ز تولوا توف « هرکصندقدلوا

 زالوا # باو لا # یرولوار د اق

 ر r لصالا ةرحمالاوقتعم هلصأ ینوا امتعم بالا ناک اذاو )
 ةصع نکب ملاذا قتعلادبصعءمصعاماو (ءالولا قر رد))بالاموقل دلولا لععالو الفالوا
 ثارلاف قنعلا تام حوزو نبا نع تنام ادبع تقتعا ةأر ماهلاثم قتعلاثربال تعما

 بالا ثربال ةَقتعملا جوز وه یذلا بالا رتو نيالا تامولو اهتصع هال اهنال

 (یتفلا ةينمىف اذکو ضارثلارخآ ىف یرغصلا یواتف)
 هرکصن دنرلکدتبا قاتعایرکب یرالوقیراقدلوا تلامیوسلالارتشالا لع هلبا ورع دز

 یدیعسودلاخو رشبیرالغوا لدی زرکب بولواتوف ی درکب هدعب بولواتوف ورعودیز |
 یا نوا # باوطا # رد من هکر تعسق هسلبا رت یدیلووریذن یرالغوا لو رعو

 رک د ه دیلوو ریذن مهسرچوا « دیعسو دلاخو رشب مهسرشکیا ن دهس
 قاتعالاق هکب رش امهدحا نینبا رتو لج رلا تام ع ادع هاو وه لحر قتعا ولو)
 قاتعالا فكي رشهنال هصاخ هببا كي رشوهیذلا هال ءالولا فص قتعلادیعلا تام

 امهنشءالولا صرف ةبوسلابامهنب نوکیف بال اهص> كاذ نال ناغصنامهنب قالا فصالاو

 كیرش تام ناف رخاللب رلاوهیبا كيرش ناکیذلانیالل هعاب را ذثلث مهسا ةعب را ىلع
 هسال ناك یذلاء الولا فصن ناالا نیالف قتعلا دبعلا تام من ابا لرو دبعلالبق هبا

 هیصتب قحا ناکف بالا هبصع نم ركلا نال هدحو نإالل رخ الا فصالاو ةصاخ

 (ءالولا باک ن معيادب) هبخا نال هفصنو علل ءالولا فصنریصبف ءالولا نم
 بولوا توف دیز نالوا لصال ارح هرزواقمالوا یراط قر الصا « دالصا یس ه دلاو

 كن هديا ناتعا یتساا و ینیز یزق كناغوا كشادنرف را نی ولالو یدنه یسهحوز

 دنه یهسرب ندی ترد #باولا# ر د ھجن هکرت تعسق هسلبا كارت ینلغوا

 کد هشیز مهس ج وا



(E: 
 ن وبال تولوا توف دی ز نالوا لصالارح هرزوا قمالوایراط قدر االصا ه دنلصا یسانا

 یتسابا ل دیز « دکدتیا داره زارحا یدیز کرت دنههدک دتبا رت یدنه یشادنرق رق
 قصن ت هکرت هلفلوا» راک نویلوا ی رع یمن انا درج شب یلغوا كن «دیا ق اتعا
 ند زارحا یدنه هدر دا تناصا هک اب ن دنهح ءالو یسادعام تودنا ااا ا

 زالوا#تاوطا * یرولوار دا هعرد

 یتساباب وینی زیشادنرف نق نی وبالو یدنهیمانا بولواتوف دیزنالوا دارا یس اكسال
 سیا ن دہھس لا ٭ باوط | ر د هجن کرت تمس هسلبا داری ورع ن دیاقانعا

 رک د هورګ مهسرب هيز مهس ج وا ه دنه
 سوز 2 دنه ب ولوا یسااب ل ورع یٰلعوا ل دنه یسهفتعم ه دق دلوا توف قتعمدیز

 زالوا #باوط ۴ یرولوا تراو ه دیز ن دنتهج ءالو رکب نالوا
 ثربال لاق ترب له مالا قتعم كرو داولا تام مث دلوب تناجو قتعع تحول ةعتعملاو)

 هلثمو ةي اولولا ضنارف نم) بالا م وقل ءالولانال دحا بالا موق نم قبيل ناو
 (اصخلم نعش نال هموظنلا حرش یف

 بويا یسهقاتعیالوم ن دنفرطیساباب بولوا توف دنه نالواهقتعم یسانآ نتعمیسابا
 یرشپ یدنه ةکرت هسالوا یسهنکیریغ بولاق رشب یلغوا كايلغواكنقتعم كنسان

 رولا لاملا تب نیما * باولبا * یلالا تدب نیما هسخوب رولآ
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 یرازق بولوا توف دنه هرکصن دک دتبا قاتعا ینیز یس هیراج ه دنوم ض یم دی ز
 اناج كذيز هطافو هک دخ نکل بوبلوا دع اسم لات ه دک د تنا لر ییهمطاخو هصدخ

 لر یب هبقر یزق بولوا توف بئیز هرکصندک تیا ءاربا ن دتیاعس بولوا هری نفت
 | لنز ویدرولواثباث ءالو نوجا مز هلک عٍاءاربا ن دناعسیش ز درحرا هروب نم ه دکدتنا

 راز الوا # تاران  یمرارولوار داق هبهلخادم هنس هکر

 ريج ىح ریجا دهج نم ال ىصوملا دهج نم تالع هل یصولاف ثراولا :زاجابزوجیامو) |

 یسع هبرولا زاحاف ه ربع ها کالم الو ۵ دع صد رلاتعاول اذهیعو اوبهوولاک میلسنلا

 تبلل ءالولا ثلث یعفاشلا لاقو هل ءالولا نوکی نح تیلا ةهج نم قتعلا ذفن هتوم دعب
 ( دثرولا ضعبا هيصولا ىف یوضر طع ) هيثلث قتعا هناک ربعحلل هاثلثو

 رارفاوید ع غم كنافوتم رک نی ورع نالوا تباث یسالو ن د دیز بولواقتعم ل دیز
 ءارت یدنه یرق بولوا توف جد ورع « دعب تولوا توف دیز ثراو الب هرکصندک دشا
 ءانب هنحورشعرارقا شب لغو كرکب ه دکد تسا لا زارحا یورع کرت دنه سلبا

 زالوا ۴# تاوطا ۴# یزولوا ردا هر هلحادم هن 5

 هریغ دهج نما هؤالو نكن نا قاتعلا ههخنم لولاب هرارقا حصو)
 (اصع ضصیرلا رارقای راصبالاربوتت )

 ۱ هحوز دی زهدک دا رتی ورع یغوا نالوا ند دیزبولواتوفدنهیدلوما كنافوتم دیز

 ری ی و تستی



 لرد
 زالوا #با وب دوو ثراو ند هج الو هدنهرکب للغوا نالوا ندنسارخا

 كو یل ز ندیا قاتعا یس انا عا با توف دنه نالوا ی ہک لصالا رح یسانا

 رولوا *باوځا # یرولوا هرداق هزارحا یدنه د بش ز هسلبا

 رکب هاب رت یرکب یشادنق مال لورع ندیا قاتعا ییودنک بولوا توف قتعم دیز
 زالوا # باو لا »۴ یرولوا ثراو هدیز ندنتهحالو

 مالا نم خالا و جوزا و ماحرالا یوذ ءالولاب نوریال روک ذلا نم ةثلث )
 (ءالولا ىف هققلا هنارخ )

 || یدنه بنیز نکل بودیا رارقا وید میس هقتعم كينيز نب بودیا قاتعاش بنز دنه
 تبا نوا شاز یسالو هلل رارقا لدنه د رح هاما قب دصت

 زالوا باول ۱ یمرولو
 ۱ اا اب 7 aE aS قفتع ادققتعمادهناب رعناوهذلوالاامار)

 : Ca ز) هقدصبناورعغلا نم تبات ءالو هل نوکبالناو لصالا رح قتعلا نوكنال نا

 ۰ ٩ :الاولادتع ف لضف
 ]| هدقدلوا ردیا تالاوم دّمع هلباورع دیز نالوا بسنلا لوه هد هدلب ینیدلوا نکاس

 ب ولوا م هلقاع « دن | تانج و ل وا مراو هدیلدلوا توف نس مالوم م: نس هورع
 ج و دعع نالوا هرزوا هجو و هښلبا لوق ځد ورع هدکدیدرب و شد كعانح

 لخاد هدرول زم دقعیراغفصدالواندبادل وت هدعد و دوحوم هدتقولوالدب ز بواوارهتعمو

 رارولوا # باوم لا # یرارولوا
 لخاد هدروب رم دعع یس دج وز و یراک دالوا كدب ز هدیر وصوب

 رازالوا # باوا ٭ یعزرولوا
 : تام اذا ناسنالا كلذ هر نا لع ناتسلا عح تالاوملا دعع دفع ادا تاسلا لوهھح (

 || دلوبنمو رافصلا هدالوا ءالولاق لخديو خص ناسنالاكاذ لبقف نج اذا هنع لقعی و
 ۱ ( ضتارفلا نم هالاولا یلوم ثیروتلا باب ین یوضر طيح ) كلذ دعب

 ۱ + ناعالا باک #۴
 ۱ ٍ هلوا رفاک مسرریوبلا یشرب ندنسنج هقفن ه دنه مهجوز نکبا نآرکس ند یخ دیز

 UNE هسر و بولا ءایشا ردف وش ندنسنج هعقت هدنه دیر هدعب بود

 نیع E تاوطا ٭ رولوا

 || هللانم یرب واینارصنوا یدوهد و !رفاکوهف اذکل عف نا هلوقاذک و نیم هللارمع"هلوق)
 هدنع ناکناونیع هنا عد ناک نا ل قتسموا ضاع هفلعءاوساهیف ناب ارفاکریصیالو نیم

 | رارقالاو ةدرا تل ق الا جاصلاک نارکسلا ناف ی ارفاک ا رثکب هنا
 (اصع قارب l> ای )دسقن هداهش لع داهشالاو ةصلاخلا دودا

 هل رک د فذطع فرح هدنپمماپهویج هیت عف نالف هللاتو هللا و هللاو دیز

 یشرافکرب هسخوب رولوا مزال ی٤ ترافکجوا هدیز هسلشا یلعف لوا هدعب بودیا نیع



۱ 
۱ 
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 رولوا همزال ترافک ح وا ۴ باو ها ۰

 رببکلآ عما لاف یلاعت هللا هجر دمع لاق نینیچ وا ةدحاو انیع نوکی له مسالا رارکت)

 اهنا یلاعت هللاامهجر ةفبنح یبا نع نسبحا یورو هباورا رهاظ نانرافک هیلع ناک ||

 یو نع” ارکد اذا یاعت هللا فلات نا لئاسلا هده سنح یف لصالاو دحاو نیع
 فعلا فرح امهنی رک ذی لو لوالا مسالا اتعن ےل ص ینالامسالاناکن ن فاطم دا

۱ 

 سال ناک اواذکلعفاال بح زانج اهل فک اهلك اا اورا قافناهدح اواني ناک ۱

 ةباورا رهاظ ىف نبيع اناک فطعلا فرح امهش رکدو لوالا میسالل اتعن صبا یناثا |
 یناتلا سالا ناکادا اھ ٥ هدحاو ني اهنا یلاعت هللاامهجر هفینح یا نع شید

 فطعلا فرح ام نی رکنا لوالل اتمن صال ینالا سالاناک اذااماق لواللاتن صب ||
 دم نع هعاعس نیا یورو هناورا رهاطق نینیع اناک اذک لعفاال هللاو هللأ و هودا

 ( قلا ) یلاعت هللا هجر فسوی یبا نعیور اذكهو ةدحاونيع اهنایاعت هللاامهجر |
 فرح امهنب رکذی ناو نجراو هللاو هلوقین انلقال ةباورلا رهاظی رکذ ام جحا

 ممالا رارکبی یناهرب یخ ( تارا ق هدحاو ان تن نفاق

ESEرکد فطع فرح هدنبب فب رش مسارب ره وید ع هیلشا یلعف  
 رولوا مزال ی نیم تافکجوا هدیز ا و لوا دن نور ست نع < بویتیا

 د نع هعاعسنا یورو هباورا رها نی 1 موم ل هاو هللاو لاقولو )|
 هردعاق) رارکتْلاو دیک لع ینافلا لمحو نیلاددعتال دحاولا ےس الایننا هللاامه حر |

 ةدحاو نیع وهف اذک لعف نا یسوجښ وه ینارصنوه یدوهیوه نا E فاا
 ءاوس هلان هل هللاوځ اانا هدحاو نیم نچراا هللاولاقوا هللاو هللاولاقولو واولارغب

 . (ناعالاق لک لا ةنازخ)
 تولد م هلوارهاک سرب ماعط هد هروسوپ هلکنس کا تودیا بضع هدنه یس دحوز دز

 ترافک هدب ز هسل ماعط هر هرعسرپ هژ,دافتعا نیع تویلوا هدندافتعا قلوار ةاکدیز ه دوز ۱

 زالوا ۴ بو ا۴ یرولوا مزال هنسذیرع ندنیع

 7 هدعب بولد مس راشا ییعف نالف رکآ نوسلوا هع رزوا نیم ديز ||

 نیم ترافک # ب او ا٭۴ رولوا
 یلاعت هللا ىلا فضي ل ناونیم امهنع دحاولک نال دهعوا نیم وا رذن ییعوا)

 ( نامالا حم )
 اخ لو | دیز هرکصندکد ید نوسلوا !مالح مانا یسراشا لیعق نالف دیز 3

 ` | لاوحالا رم 0 ردم دال تی هدیوف همرح مارحوه یسلکدا ا (
o.بس  

 نع ترافک # تاوطا رولوا مزال هن

 کو

 زا لعفلا كلذ لعفناب تنحاذا نح نینیم ناک اذکل عفاال نجراو ی لاق اذا ||

i 



 و ۱و ۳

 . .. (نامالایقهناخراتن) انیعنوک ط رش لااقل ەم ەلالخ “اف كلذ هاشاورفکلاک

 دی ژ هسلواتناح هدیرب ره هدعب تبودیانیع هعفدجاقرب وید ٤ هیلشا هللاو یعفنالف دناز

 نوا نیع رب ره ۴# باوجلا ٭ یرولوا مزال تراقکرپ نوحما نیع رب ره هن رزوا,

 رولوا مزال ترافکررب
 ةرافکلاتددعت تددعتاذا نیچاافعاجالاب لخادنت ةرافکلا نا رانلا فك ركذو)

 (نامالاق نر (
 هرزوا عورشم هحو تويا هقر قتع هدقدلوا مزال نی ترافک هدیز نالوا ند اخا

 رولوا #باو ا۴ یبرولوا شبا نیع ترافک هسلبا ماعطا ینیکسمنوا
 ن اکف رییتعلاوا يالا نیکاسم ةرشع م اعطا هترافکف ىلاعت هلوق كلذ ىف لصالا و )

 ( ناعالا ي رافغلا ح٣ ) هئلتلا ءایشادحا بجاولا
 هر لوا دنه هرکصندکدید م هیمرک هژّبع نب هللا و هسرولکه لزم وش دنه رکا دیز

 هاتفك ن هدقدلوا همزال نیعترافکه نب رزوا دد زالاج بورک هرم د دنز هدعب بولک

 هلبا ماعط طعسوا ابرب رکن یی هبقر نایلوا تئاف ییعفنم سنج # باوطا :رولوا همزال
 ر ولوا هلبا اسک آیرغقنوا هلت لب .هوسک رتاس یدب ماعا ماعطایربقف نوا

 راهطظلاق اک نیکاسم# هرشع ماعطا وا ةر رب رحم یفلطا وا مسعلا هرافکیا هبراتکو)) |

 ( اصن نامی نح ) ندبلا ةماعرسیاع يهنوسکوا ۱

 هرکصن دکد یدنوسلوا هع رزوا نعل كهللا راع ی هحوز دز

 نيع ترافکه نب رزوا تولواشعیا نیع دی ز هسلباحوزت یدنه دز

 زالوا »۴ اوا یرولوامزال

 لک اوا رج براشوا قراس وا ناز وه وا هللا ةنعلوا هطعسوا هضغ هیلعف هلعف ناو)

 (روکذلا لا نم ) فراعتلا م دعل امف نوکیال اوب زا
 هرکصندکدید م هل وا عنا از هدنحا همرکم مک هلدا مانا مسراشیا یعف نالف دیز

 هدندافتعا قوا رفاک ۴ باوطا # رولوا مزال هن هدیز هسلشا یلعف لوا دیز

 زالوا مزال هتسف هسیدلسبا ۱

 هسلد د وسیماللک اند هورع هدعب بود علوا هدننید رفاکم ریرلد وس ییالک اند هورګ دب ز

 قلوا رفاکنیع تراقکه سودلب وس بولوا هدنداقتعا نیم 7 تاوطا# رولوا مزال هل هدب ز
 حاکنو ناعا درد هسددلد وس هدنداعتعا

 هل ظل عاج هسمدلشا لعفلوا دی ز هدکدید لدلشا لیعف نالف هلسم دی ز یبوز دنه

 ییالکر ادم لوا # تاوطا ٭ مزال هت هدیز هسید م هوا شعیا نالف یکاعاو نرد |

 هدندافتعا قلوارفاک نیم ترافکه سی دلبا لک: بولوا ہدنداقتعا نیم هدنفو یکیدتیا ماکت

 حاکنو ناعا دیدج هسیدتیا ملکن بولوا
 هللا و دیز هدکدتسا كتبا مایق هدیز ورع نکردیا دوره ندنناب لورع دب ز ندفارشا
 زالوامزال هنسن #باوطا ۴# رولوا مزال هن هدب ز هسلبا مایق دن ز هدعب بولد هعیا مایق



 هک ۱و

 یر ۳# دات را لافف وانا هلق ره ی دن احر ) ۱

 لجر لع رم لجر ( ناعالا نم ۱ یف هیج اولو) مالکنلانم وغل اذه نال "یشمزابال ماقف ۱
 ( هیزازپ ) یل اعت هللا مسا ما ب ا نکل ئش رام ا زلال مقتال هللاو لاقف موفی نا داران

 ۳ عو 9 ۱

 رولوا مزال هن اعرش د ر نیب ناک هب زو صاح دوخ ات لاح اا وادم دع الا

 رولوا مزال رافغتساو هب وت بولوا مآ * باو لا #
 لاحوا ضام محا ٰلعەقلح یهو 0 ثلت یهوهمسعل اب را قرط دحا ةن وفقت نلا)

 (نامالایف قتلم) هبوتلالا اهبف ةرافکالو مالا اهمکحوادعوایذک ۱
 ندرلناد یکا هبلاعتقح هسیا م داشیارکا م دشا عف لوا هدعل بويلشا لعفرپ دن ز ۱

 رافغتسا و هپ وت هبیدند هلیدافتعا نېم ٭ ناوطا ٭ر ولوا مزال هن هدي ز هسید م هلوا :

 اکنون دید هیدیدهداتعاک ۱
 ]| یلعف لوا هدعب بوید نوسلوا تنعل همدج مسراشا ییعف نالفرکا دب ز نالوا ندناداس |

 یدبا یساناب كمابا نالوا عرقا دج مدام ن هعد نوسلوا تنعل هعدح دز هسلشا ||

 وا نوا مه نود :

 بدول وی ےھنم نملاطلا تکا و مشاه ق هللا ۰ نعل یعساه لحر ۷۳ نم ءاعشل قو ۱

i ۱لاو اذکو ناطلسلا  Aالوق مالسلا و ةالصلا هيلع ىن  
 لسو هيلع: نلاعت هلل لص ین ةبرذن درا ها لج هدلوقوا هلسن قوا لب ف اید :

 نع مالسلا هيلع ىلا جارحاو هن ابا صعب صیصخت یضتقت نیکیتا ف ةن رد نکیل و

 ( ءالعلاو وا او عرشلاب قلعتاعف نیلوصفلا عماج) یهتا میهنم هبس

 یلعف لوا هدعب بوند مهل وا مور ندتعاقش هدتمایق موي مسراشا یلعف نالف دیز

 زواوامزالرافغتس زالو اب اوطا»<یمرولوا مزال نیم ترافک هدیز هسلشیا

 ( ناعالاص یتاثلاف هیزازب ) صصالا ین انیع نوکیال هعافشلانم "یرب انا لاقول )

 هک روذنلاف لصف ۴# و طی
 لوادیز هرکصندکدید نوسلوا مرذن هار دق وش هفقو نالفمسرلشا ییعف نالف دیزا

 رداق هغملا هنسز نددن ز ويد دلتا ردن در یسلوتم كمفو لوا هسلشبا لعد :

 زالوا #< اولا یرولوا

 ءافولا هیلعف لعفف ةتسموصوا هح - لعف اذكت اعف نا لاقناب طرشت هرذن لعناو) |
 یانعو راک دهعلانع ج رخالو " هناوژا رهاط وهو تدل اقالطال رذنلا س :

 لات هللا هجر د لوقوهو نیم ةرافک هآ" ارجالاقو كلذ نع عحر ها هللا هجر هغنح
 ا ءافولا نيب و هرانکلا نيب رخ وه نعد اضیا ی جواب هدهعلا نع جزو ۱

 لات هلل اهجر یسخرسلا ئالا سعرابتخااوهو هلاحت هللا هجر ىفاشلا لوو دحاوهو ۱

 (نامالانمرذنلاق لزاونلا تاراتخم )

TE 
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 E ۱ DE نت

 .نوسلوا مر ذن قلوا عاص ین وک سیجخ و نینئاره هسرولوا لصاح مداره نالف دیز

 رولوا مزال هن هدیز هسلوا لصاح ی دارم لوا ل دیز هرکصندکد ید
 نیع تراقک ۴# تاوطا %

 اذكت لعفناو ةقدص نيكاسملا ف ىلاخ اذكت لعفناو ةع - لعف اذکت لعفنا لاقولو)

 ةراقكه يلع ىلاعت هللا امه جر ىفاشلاو كالام لاقو اندنع ءایشالایح لعفف ةنسموص لعق

 یوتفلا هیلعو ةراقكلا رذنلأ بح وم لاق هنا لاعت هللا هجر ةغینخ ېا نع یور و نيع
 ( هفلتخما هب زجالا قيلعت ىف نامالا باک نم رشع سما اف هناخراتان )

 + دودمللا تاک #۴

 انزدح هنیرزوادیز هسابا انز هی هریغص دنه نالوا هغلاب هیاهتشادح دیز نالوا علان و لقاع |

 رونلوا # باو لا # یمرونلوا ارجا امرش
 فلكم طو انزا لاق ولو اعباط افلکم نییطاولا و ةاهتشم ةوطولا ن وكب نا طر

 ناكل اربغ ییطو كلذب هنم جر ع١ ناک عوطنع هتهبشو هكلم نع راع ةاهتشملا لبق ف
 ماهبلاو ةتيملاو یهتشت ادح غلبت ۸ ىتلا ةرغصلاكةاهتشملاربغ ئطوو یصلاونونجاک |

 (دودخایتییلب ز ) دلا ی جوال كلذ لکن
 دسلبا هلازا یتراکب بودیا انز هدنه و ذخا ابصغ یدنه یس هیراج نالوارکب لورعدیز

 ناصقن كن هیراحو رولب روا كنکد زوپ * باوا * رولوا مزالهن هدیز

 رولوا نم اض یئراکب
 یز اذایلوالا نیتلئسم یف الا ناعم ال ناضلاو دلا طبحلا بحاص دناوف حاک: و (
 دخا تک یذ رج برش اذا هبناثلا و هراکلا ناصعنو دملا ج ناسلالرکب وب را

 ( راغصلا ماکحا دودح نم )رمطا يقو

 ضرغ یی# باوطا* رولوا مولعم هليا هن یتوق na كن هیراج لوا « دټروصوب
 هلب رابخا كفوقو له

 درج هسلبا انز نکر ولیب نکی دیا مارح هدنه موج كنساباب دیز ن ایلوا نصح
 طقاس انز دح ن د دیز هلغلوا یس هیراج كنساباب اهبینزم

 زالوا ٭ تاوطا »< ی رولوا

 مزال انز دح هدیز هنا یطو هلا نط قلوا لالح يلد ی هیزاج بیه یسانا دیر

 زالوا ۷# اوخا * ٍیدولوا

 ارهتغدح او لک ع دحالف یللح اهتننظناتو هنآ رحاوا هب دلاو دحا هب راح طوناو)

 دح مارح لع اهنا تلعلاق ناو سنلا تمدالو كلذ یدا اہھلا

 ( اراب رارقالا یف دودا یف یفاک )

 مزال انز دح هذي ز هسلبا ئطوهلبا نط نل وا ل الح ین ز یس هیراج لدزهیب هجوز دیز
 زالوا ٭ باوا # یعرولوا

 نیکمت هدي زین هعیاط دنه هدکدتسا كیا انز هدنه نالوا هنصح دیز نالوا نصح



E REE a o gE 

 ا اکا ق یطان چر دنصح یهو

 یتراکب و طو ی دنه نس ناد ربغص ورع هدنروضح کاح دیز یسلو كن هریفص دنه

 دوخا انز دح هو رگ هلکعا رارقا درج هسلنارارقا ورع هدکدتنا ی یوعدود دانا هژارا

 زالوا * تاوطا * یرولوا مرال رهم نوجا دنه

 نونا طو هر ج رح فلکم ئطو الا و یلاعد هلن امح یک هر لعم هب وقع 0ا (

 دحاو سلح ىف عبرا هداهنب تسیو هتهش و بالمنع لاخ هاهتشم لبق ف یصلاو

 هیصب یزادایص ا( ے٥ دودخاقررغررد) دلا بوحو ین اصوصخ نون او یصلا

 (جاکنلان ۰۱ ۲ینهبزار ) هلع هم کا اه AE هیص) ياز یص و

 فذق وید یسور هب هنصحم دنه قعلوا ۳3 ِن درجنتتواطلا رج بیش اعداط دیز

 فذقدحو برشدح * باوطا * رولوا مزال هن هدیز هسلبا

 تماصنب ةدانع نردحیف اح رص كالذ ءاجدقو اهل دح لا ةيصعملابنذ رقكب دحلا)
 | هب بقوعف كلذ نم انشلعفنم سو هيلع یلاعت هللا لص هلوق وهو هنع یلاعت هللا یضر
 یصاعلا ما طوقس ىلع لبلد ثيدحلا اذهقو انالخ اذه لعنالو هت راتکوهف ایندلای
 حرش)لفصاح لناقلا ةب ون ف سابعنبا نع هانم دقامالا نیلسلا عاجاب وهو ةبوتلاب رابكلا
 نال فذقلادحو برشلادح- نادح نج الحر ف ذق نارکس ( ال ادح فی وول لسم

 (دودحملا نم ٥ ق یواتفلا ارهاوح) فلت تسلا

 زاملوا باوطا *یمرونلوا هبقاعم دیز نوح روب نم برش د هدتمایق
 تنذا نممالسلا هيلع هلوَقل هرخ الاف صتقیالو دحال صتقاوا دحاذا اسلانا اعاو )
 مالسا € قیاقدلا E قد اعطا | ندعم) ٠ ةو “الاف فقاعیال اشدلاق بقوعق اند

 ةبجوع داعد و مالسالا ىلا دوعلا لع رب و اهب زر ی KE نالا

 ( یراکسلا ماکحاف نیلوصملا عماح ) اعاذا دحیزولو دلا هعز هبرقاوا فذقولو
 < ف ذقلا دح بان #۴

 فذق دح اوت ا#رولوا مزال هن هدیزهسلد ردیسر هدنبابغكرهنصحم دنه دیز

 لبطایفتأنب وا انا میرصب فیفعلا لقاعلا لالالا سلافذاق دعلاوارلا دص و )
 غو فوذقلا بلطت بضغ یف هنصح هماو هبالنالف ناب تسلوا كال ِتساوا

 1 ( ف ذمل ا دحق راصبالارب و )فذقفلا لاح

 |زالوا یوو 2 دح هدب ز هساد د یسور نیددنهیزف ۱ ی
“€ EEE ات صحت س 

۹ u} 

 | لوقلراتعاالذا غولبلاو لقعلا طرشاو ةداهشب هلوق لع فطع غلالا لقاعلا رارقاب و

 ۱ (نشورساللرافصلام اکحا)ملاعذاب ذخا وب هال هلام قره! هیلعو هلصدح ال اهزراکد كاوا 9

 | موب هسناواتماقا برشدح هنب رزوادیز هدایند ارش بودیارجخ برش اعیاط م دیز



KEN 

 نال دلولا لحال ةب وقع دلاولا قحتسلال و هب وقع هنال هدلو نيد ىف دلاو سعال و )
 هلتفاذا هنم صتقبالو هفذق اذا ةلدحالاذكو هقوف هنالامارح سلا ناك م رحال فال

 eG ریدتلا حق ) ۱
 هدب ز هس دیسور هرب هپ هنصح دنه ننکیاناوکتس ندرج تودنآ رجب برش اعداط دیر

 ۱ ف ذق دج * باوا رولز زال ه
 فذق دح هنب رزوا دیز یضاق هللط ٌلدنه هدعب بوبد یس ور هرب هب هنصح دنه دیز

 دح ند دیر هسلبا وقع ید ز بولا هقبا ردقوش ن ند دز دنه ه گن کد 2 مج هب

 زالوا »۴ تاوطا ۷# یرولوا طقاس فذق

 ۷3 هیهملاطم یدب ز هلا قذف دح بودنآ در هدب زیروب زم علب دنه هدیروصو

 رولوا # تاو ا »یرولوا

 us لطاب ه وغعق یداعلا نیت افع ادا و طاقبسالانر 2۵ دا شنا اذا 4

 فذاعلا ىلع ف دعلادحش ىضاقلا یضف اذ داو ( دودل اف N دلا

 ا هوقعل دنا طعسب ضوع رغب و وا ضوعی دنع یوذعاا اهع

 ( فذملاق یسخرس طوسم )

 هک رب نعتلا باب

 بود دل نا 1 كان نددک ابا كنس نب هدکد شکح هلا ورع ندمارکت ا داس دن ز

 ۱ رب رعد * باوا × رولوا مزال هن هدیز هسلواقحالراع هورع "
 | (ریزعنلاودودلایفهاشا )نیعلارغبولویناخراتتا نار رعي لعفوا لوقب رغ ىذا نم) |

 ۳ نالهن هدیز هسلوا"یذأتم هرع ت وبد یعایم هرب هورع ندالعادیز

 رب عن * باوم لا * رولوا

 ئطویدنه ید ورع هلکعا لالحا هورع نطو كدنه یس هیراح ییهدلوا ئالام دیز

 زالوا 9باوط#یمرولوا لالح هسلبا
 هسلوا شع ایطوتودیا ِ نطرولوالالح طو یدنه هلکعالاللحادرح ورع هدنروصوب

 رونلوا رب زعن زالوا 6# تاوطا# یرولوا مزال دح هورع

 ناللطاب اهذذا * تالذینیکط ام اهنطوف اهتما نی طو ی اه دلول تنذا ارعا یف لثس)
 دلا هيلع ناک ٌهمرطا مع ناو دحالف لا نظن اه نیا الع وا حاکتلاالا لحمال طولا

 ( حاکنلاف لئاسلا دقن 17 دملا تا ناربزعتلا بم و

 رب رعت هی ز بولوا لطاب روب زم دقع هسلیاحوژت 8 لس دنه توریک هنیز سم رفاکدیز
 رولوا * باول لا # ییرولوا مزال

TE )هلاڪ هلاعتناکنا اضيا تیقوعو بقوع عدوولو سم افلطم رفاکلا جور  

 ( كرشلالها ماکنی مامهنیا 2 + ح
 رولوا مزال هر هدی ز نابعا تغاطا هب یناطلسیها نالوا فب ارس عزش قفاوم ینوعصم

 دیدش رب نعل ٭ اولا ٭



 ا 414۸ %

 ةعاطالف هوفلاخ اذاف قلا اوقفاو اذا ةبجاو مالا لو ةعاطا نا ىلع بالا تادو )

 ( لبر تلا راونا نم )
 انامز یف ندنفرط یراترضح مايقلا موب ىلا هتفالع یاعت هللا دلخ مالسا ید هاشداب

 هب هدانز بولوا ځار هنیرزوا نیعمراذقمرررب یرب ره ند هجا راسورانوتلا نالوا حار
 بویعایلاعمماتعاطارآ هنسک ضع نکیشلوا ردا ص لاعما وید هکلوا ءاطعاو دخا

 مزال هن هر هنسک لوارا هسلبا اطعا و دخا هن اصن و هداز هنفالخ

 دی دشرب نعت # باول ا# رولوا
 ررەد ٭*ںاولا٭ رولوا مزال هن هدنههسلبا شويد هاز درب هرهبنارمصت یش ز هبنارصت دنه

 ( ريزعتلا ن تلم ) انا ارفاکوا اک ولم ف ذقنمر نعپ )
 و جور ی دنه ناروا قکىدیاراو یبوز هدرا د رخآ ل دنه دز

 A gi اولا # رولوا مزال هن

 (اصخلردقلا حف) مرحلاک هتدتعمو ریغلا هحوکنم)
 هدنما یتدع نکرولس یغیدالوا هیضقنء یتدع ن د ورع ی دنه یسهقلطم كورع دیز

 رونلوا قی رفتودیدش رب رعد ۴# او ٭ رولوا مزال هه دیز هسلبا یطوو حوزت
 ب د روت ا ارج عرش قحر غب وید ن ta E RE تش ز كنها

 دی دش رب نعت #تاوجا# رولوام زال هر هدنه هسقاب هنح رو

 (دو ديلا هاشا )ربزمتلا اهبقف ر دقم دح اهبف سل هیصعملکری زعتلا طباضو)

 نیعلارمعا ولولعفوالوقب قحریغت سم یدّومو ارکنم بکنم لک ر زعو
 (رب رعتلاینراصبالا ریون )

 تان هم وص هران السم ریز ننک ن دالع هلکْیا هف د اصم هفیص ماا فی رش ناضمر
 دلکعا لک ا نيد تی رکیلبا اضق « دمانا رصقاو اتش نامز دعب نکییلوا معاصو نکییعا

 هلهحو وب یر هنسک صعب و بغرب هع وص لرو لکا نیلم وید زالوا مزال ترافک
 « دب ز اعرش هسلوار دیاملعت ههورکم لیح هسانیاثما كنوب یاسولیلضا

 عنمو رجز دب دش رب رها # ب باوا #رولوا م زال هن

 ةأرملا نيم دادنرالا ملعتک ةلط ابلا لیا ماوعلا عي ۳ نحاف تفمرعک لب )
 لالا عرڪو مارطا لیل ن ه لابالو ةوک زا هنع طقسلوا ج ورا نم

 ( رخ اف رافغلا مر
 ءدسلا ه دص وصخ موبرپ هنس رهپ یاجر كنس هش اط مالسا لها نک اس هد هبرقرب

 یک کهد دبع موي هلبارلتب زعاونانرلبروعونب را نق هباشو بوئزودو برک شیری
 ۱ بولو|مجباعمیس هلج ه دنیعم عضومرپ ه دنب رق هی رق ب ودیا نیب زت

 ندنیفرط بودیاحازموهملاکم بوروتوااعم هلدارلتکت د یماوباش هدلاحیراقدلواهوجولا

 بوروتوا اطاتح یی هعطا یراک دتبا ةيهتو بودنا ر ظذ یعرش ع وسم الب هنیرپ یر
 عنمو رجز هلبادیدشرب رعت *باولب#۱ رول مزال هن هراروپ نم راهسلبا ت د اع یک لک |

 * تروص
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 هغمراو هی ه روپ رم تیعج یحد دیز ن الوا یماما ك هر وب نم هب رق هد هروپ رم تروص
 هلبارلنایخد ل دنک ادعام ندککیدیآعنم یرانوب نس « دیز ورع ندالع هدقدلوا* یهتم

 بوبا افصا دیز « دک د تیا رکنملا نع یهنو حصن وید ر دلخم یالوا ماما كمك اعم

 رولوا مزال هن ه دیز هسروتوا هلا رثنا لوالاک بوراو هتیعجج لوا اعم هلبا یاو
 دبا لزعو دیدش رب عن ٭ تاوطا ٭

 ةباشلانمعنخ اتنامز یناماو مه امز ف اذهو هجولایلا ةيبنجالا ةرطا نم لجرلا ظن و)

 اذهو (ذیطاولول ناعایناک ) هو رکم هنا الا ةيبنجالا هجویلار ظلا لح هنا ىلا ةراشا هبفو
 (اصلمهیهارکلا اف یناتسهق) یواتفلا ةرداناک مارخالاو ةوهش نع نکی ماذا |

 روقجر ه دنتلا ل د كجوک « دنزاغوب كن اسنا بوقبح هپ یسرک دیز نالوا هنمان ظعاو

 لس ندتبانج هرلنعا نوتوتورولوا مگ هدروتح لوا یرفز ه دک لا نوتوتر دراو
 جارخا رفز بونلوا ریهطت ر دجاتح هکشیا ره طن ب ویلتنآ یروقجلوا هدقدلوا مزال

 قباطم لوقوب  دیز هسید رد رظن لح یرالوا ص الخ ن دتبانج رانا هګداخلوا
 هليا دیدش رپ زعت لهاج نیلبوس عرش فالخ هلوقموب ر دلک د *باوجلا * ر دیعرش

 ر دیجاو هم اکح قم وا عنم
 ءالاو بطر هنانسانيبام نال زاج هتح ءا لا بصب ملو ماعطهنانسا نيب و ةبانلا نم لسنغا)

 ( سینجلانم لسغلا ف) ابلاغ عضوم لك ىلا لصي فيطل ئش
 | هبوتو رب نعن # باوطا# رولوا مزال ەنە دی ز هسلبا "یطو نکیآ صد اح یدنهیسهجوزدی ز

 اهّطو ناولهسلا رثکیف فلتخاو اهنطو مرح جوزا اهبذکو تضح تلاق) |
 (صبطایف یناتسهق ) هب وتلا الا هيلع یال

 رب زعنا#باوججا ۴ رولوا مزال هن هدب زهسلبا شوید یتاژ هرب هب ید ورع دیز
 || بوجوعنتمادقو ف ذق ةبانج هلال از رفاکوا دلو ماوا ةماواادبع لولم ف ذقبرزعو)ا

 (ربزعتلالصفق رر د )رب نعتلا تحوق ناصحالا نادققل دا

 : هروب زم "هیرق ققاروا هبرح هتخ اس رادعمر وید مراد هر رح یک بوراو هب هیر ةر دی را

 || نددیز ییوقرعغبم راروب نم هسلانی رها ر دقوش بو رب و هرایمذ ضعب ن دنسبلاها
 رولوا مزال رب عن ید ه دیز ژرولوا # باوطا# یژرولوا رداق هدادسا

 رولوامزالهن ه دز هساوا تباث یکیدنبا ت د اهش هرب نالب ك دیز
 ۱ ریهشتلاب رپ رعد # باوجا ٭

 هلا هر ةفینح یبا دنع اذهو برضیال یارنعیالو رهتشب اروز دهش هنا رقا نمو )
 برضیالو رهتشپ ناک هنع هللایضر اع رش نا هفینح ییالوسدح وابضمجو الاقو
 نونوکیآممجا دقفت دعب قوسریغ ناکنا هموق یلاوایقوس ناک ناهقوس یلاهثعبب ناکو
 ساللاهورذحو هورذحاف زور دهاشاذه اندحولوشومالسلاک ۇر قب ارش نا لوقب و

 (:داهشلاق یلیز )

 هنفوق « دنتقو یرلعاقجا هسیالکد هنقوس یدیز یط اق هسیا یی وس دیز ه دن روص
 ۰ ت
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 | او زکیدیا ر ذح ن دنوب رد روز دهاش صنخ ورد مالس هزسیضاق بور دنوک ||

 رولو |*باو لا * یمرولوا شمل وپ مهشنلابرب نعت هسید نکیدیا ریذح ۱
 لسن عفاو فالخ هد لوسر لا توراس لشد هنش ا دی ز نايل وا یس هقالع ه دنداہس

 هپ ونو دی دش رپ زعت # باوا ۴# رولوا مزال هن امرش ه دی ز هسلبا اعدا باسنا هرهاط

 رونلوا عنم ندارضخ تمالعو سح ههلوا رهاظنیالصو

 سد و رهتشپ و اعیجو ابرمض برضب مالسلاو ةولضلا هیلع ىلا لا ىلا بنا نم
 (بسااین ماکطانیعم) مالسلا هبلع ىلا قحص فامذحسا هناف هتب وت رهظي یتح البوط

 هک رخآ عون #
 كنادنز و دیدش رب زرعت # تاوطا# رولوا مزال هن ه دز هسلبالتق یدنه یدلو ما دیز

 ۰ ۲ . روتلوا سبح هدنعضوم نیخا
 بدلا الو ص اصلا سجال ور زعل هتاف ه دلو ما وا هرب دعوا ه دع لحرا لتق اذاو)

 (قاتسهقلاف اذكوقبقزا بانج ىف تاناض)
EEEاها رلتدیا فقو ر دمارح د وقن فقو دیز نالوا هنعان ۽  E 

 S1 ہلکا ر عنه ندادتفا هماما ندا لک اقاردمار هو 1 نالوا لصاح

 8 تالک یلاتما كيوت و تولوا ثعاب ه] التحا ه دنراندب یس ییسل اها هدلب لواو هنلبطعت |[

 هلبا دیدش رب رعت < باوملا ٭ رولوا مزال هن هدیز اع رش هسناوا ق وخ یروهظ هنتف :
 ` رووا سبح هدنادنز هجندیا ع وجر هسزالواعنتم رونلوا رجزو عنم ۱
 نالوا لولحم هلب رلبأر مرطا جش وع سل اح هداهرونمییع یلاعت هللا یلص مرونم هنیدم |
 رکب و ورع نالوا ی ه دساف ضارغا ند هندم لاها « دقدللوا هیحوت ه دیز تهج ||
 هب هنسک ن الف ززالوا یضار هنغب دناوا هبجوت ه دیز كن هر ذم تهج دلاخورشب وا
 یاب بویلچآ فی رش مرح یرادعم نوک وا بودیا مه و بد نوسنلوا هیحوت ١

 هداسفهلوقموت راهسلناتصغ اراه قب رالام ل راهنسک ضد و لتف یراهنسکر فن یارپ

 مز ال هن اعرش ه راندیا ترشابم هداسف اناسلو ادب بونلوب « دج ل واو بولوا سار
 تویکی ایح ندنرلترمضح AE لص تعبرش بحاص # باوملا ۴ رولوا ||
 || تبا سة لتق هني رار زوا بونلوا ذخ ذخارلئالوا رش اهو سدبر هداسف هد هیبط ةنیدم |

 ر ردت هرکصندق دوا دادرتسالام یرلقدلا ندرلندیا لام ذخاو لتق اصاصق رانالوا |

 ع ورش « داسف هل وقموب دعب نم بونلوا بید هلبا الجاو ینو دی دم سبحو دی دش |
 رک قعلوا ادکا هیات جد ها نوح رلماعا ۲

 مزال هب هر هژرون نم رهسلما مع وزت هورتبودیا لالضا یدنهیسهحوز دل دیز هنسک ج ار |[

 دیدشرب نعد ات اوطا#رولوا

 تدح نا ىلا سد ةهرمغصوا هرعنم اهجوزو اهحرخاو ناسنا آرا عدخ لحر)
 (هاشالادودحنمر) دیحاولولا ءاضققاکدایسقلا ضرالایقعاسهال توع وا هب وت

 هرزوا یعرش هجو هورعنسفن دنه بولوا بلاط هج وز یدنه یرپ ره ند ورګو دیز ||
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 ودنکو جارخا ن دنلزهم ارج بو رک هنلزبم ل دنه اراهن در ز هرکصن دک دتنا می وزت

 || یدنه نوکح اقرب وید هلا ځو زت هک اب کفن توناشوب ند رج هدننلا بوروتک هنلزمم
 صالخ ن دندي ل دیز دنه نی رسملوا عقاو شحاق لعف « دنرانیب بوي ویلا « نازم

 ساحو ديدش رب رعت تب اولا# رولوا مزال هن ه دیز هساوا

 هرکصندکد تیا عش هلی عاج وبد م کیدشا نالف سانا هر هورع ندارک تاداس دن ز

 هدکدید مدن دالوا اسهنع یل اعت 11 یضر نیسح ترضحو نسح ترضح ن ورع |

 | رولوا مزال هن هدیزهسلبا منش هلیضمل عاج وید مهدیانالف ځد قب رانا نیسحو نسح دیز
 یجالصو هپ وتو سدح « ه دیدم تدم توتاوا تب ومع دشا هب وعلم باوا ۷

 ۱ زاعلوا ق الطا ن د بح هه دال واره اط

 | اهشف اسو دیاعیلاعت هللا لص ىلا جاوزا نم اهنع ىلاعت هللایضر هشیاع ربغ تس نمو) |

 یوقالوالاو لات یرفملا دلج دلج و ةبادعلا راك اهنارخالاو لتقف ابهدحا نالوق|
 . ا ضايع ىضاقلل ء اقش ) |

 ید ورع تولد دسلم هر ه ورک ه هه هاو رع ن الوا ن دما ر 5 انا دیزآ

 از ی مش و هند رفاک هر تاج تم دیش

 رولو اوا مرالراغعت سا حدی ادا ره یاب رد دادحاو رب عن اک تاوطخا #۴

 هلکمروګا هورع ب وناق یشرپ ن د اشار دیا لئاز یلقع هنا قبرشلاب رادقمرب دیز
 تاوطا# رولوا مزال هن ه دیز هسلا یتسایسا ضعب ورع ه دق دنوالئاز لقع لورع|

 || سبح هل وارهاظ یالصوهپ وتوتب وقع هلباهدیدش به کوبرا جا دژتسا ع
 لهذپام اهوحولقامزوحو | تو نارکویسلاو حبلا سانلا سی ینلا اماو)

 || هدندشلاذب وفعلا نوفاعت نکلو کلو نولتشالءالوهناف نزار نیا ر لفعل اتهذب وناسڏالا

 1 (مار ا نا لی فع) ساتلان ماودخا 8 نومر a € ی نوسح و

 1 لوا ند دن ر هلو »دن دصق فلت سا لاوم او س وفن دد ر ز ن دنتسلاها ه دلب رب

 ۱ كعا سح هلو ا رهاط ی توخ هی ارزو یھ هد

 ۳ احلا نم ۳۲ i 33 1 هد 1 هنم یهظا ت “= و شح لال اوا سلا

 (هبزا رتلا ضد : اذكر

 ۱ العفوالوق كيا ذا نکآبودیا یوعدوبد: ادلیاا ادا قح هلوارب نعتبح وعاکب ن ررب ناز

 زالوا# e باوت ا رولو !مزال هنسد هورع هل س ډهلي و ادیز ر ةساطا ن : ت اس ییعیدلوا هن

 کلن زنان عون
 مزال هه دیز دسنلوا دخ E لق دیز نالوا داسفلان یعاسو رح اس

 رواوا لتف »6 باوخا ٭رولوا
 | تفرع اذاباتنسیالو بف ا به ذلا رهاظ ف قیدنرلاو رحاسلاةب وتلمقت الو)



 0 د
 ىج وام هدافتعایف نکی ماذا هللعدرع ال ضرالا ین داسفلاب هیعسلرتسالمعل هناوا زم ||

 (اصنطدیرلا یف ریدقلا محف) هرفک
 یشاطنمرکد دناها را دغاک فب رش فو نالوا بوتکم هینآرق تانا رحاس دیز
 هلهحو وب ويد م درب وح هفرط ن الف ینىلق كن القو م درب وج شاب كن الف بویق هنتلا 1

 لبق بولواتباث ارش ینیدلوایتداع كیا رھ“ و كمرب وج « دنتلاراشاط یعاظع ٹانآ ||
 ردعورشم # باوطا # ر دیعورشم یلتف هس.ایس ل دیز هسنلوا ذخا هب وتلا

 ر ولوا مزال ه٥ دنز هسلبا هطاول هد را ورع ه دناضمر راهد دیز نالوایداتعم هطاول ۱

 ۱ رونلوا لتق # باونلسا# ۱
 هلردقل ادا اما ةسابس نصح ريغوا انصح مامالا هلتق هطاوللا داتعاولوریدقلا فن و)

 (دودطا نمد | بجوب یذلا "یطولاباب یف محم) یهتنهلام>سبلف امرش

 ن دنراعینش لعف لوا لراروب زم بودیا هطاول اربج هرغص دلاخ رشب ورکب وورګو دیز ||
 تید # باول ا٭ رولوا مزال هن ارش هرشب و رکب و ورعو دیر هسلواتوف دل اخ یش ان

 رونلوالتق هسابسیس هلج هسیا یراداتعم دیدم سبحو دیدش رب لو
 ( ربزعتلا فراصبالارب ونت)لتقلب نوکی ویضاقلا یآریلا ضوفموه لب ریدقت هیف سللو)

 ۱ تویجاق ن دل اجر نالوا ینجا هژودنک یرلت روع كنيلسم نک اس هد هي رقرب

 هفوشکم یرلتیقارتو روحو هوجو ءاسن هلج بولوا عج هریرب ءاسنولاجر «دنامزا ضعب و

 یناوهشرظن هنیرلرب رب و حارموهلاکم بوروتوا اعم هل راتنکی درا باش «دلاحیتیدلوا ||
 ٭ باوملا٭ رولوا مزال هن هزروپ رم راهسن دیا تداع ینالتاو طالتخا هلهحوو بودیا

 ررونلوا عنم هلبادیدش رب زجن
 ه دنرلفدلوا ه دن د دص ےصت وید نکییب هلب وب هي هقناط لوا را هنسکضعب ه دنروصو

 ةداعلا اتنعت بودیا ناسا قني رلعورشم ان لاعفا نالوا هلهحووب قشورع ن دنرلجا |

 ٭ باوا # رولوامزال هن هورع هسلوا ردیا مراحم ل الکسا بویقوا ترابع وید مک ||

 رونلوا لتف هسا ع وجر بولوارصم حاکنو ناما دیدجتو دیدش رب رعت
 یزدراب نالوا نزولا مات بولوا ځار سانلا نیب راهنسکحاقرب ن دنس هّشاط یدوهب و بس

 هلبراع ارم هفلخ یرایدنب رقو بوقرق یتیرارادقم س+جخو ثاث ن دنفارطا بورشود ||
 یراداتعمعنشلعف وب نوری و ردک هتکلعماظنو ررض هقلخ هدن الماعم راسو ارشو 2

 ٭ باوا ٭ رولوا مزال هن اعرش هزر وب زم هسلوا تبا اعرش یز دلوا

 دی دع سبجو دی دش دپ رعد
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 یرلت ضح هرصنو یاعد هللا ه دیا هاشداب نالوا ع ماظن ببس یدوحو « دنزوصو ۱

 ردعورشم #باوطا# ر دیعورشم یراعالتق بودیایأر یبرالتق لراروب زم

 با لتقوقنح هلیا بیا قحریغب یرکب هورج هد ه دلب رب دیز نالوا ر داق هعاتباییدیدهت |
 دیز هحربدقت یرلکدبا لتق زرومٌأم بودیا رها اذکواذک و بد هلبالتق یدلاخ هرمشب و وید

 | یدلا موصعمییا لوا هلیا بیا رارومأم هلفلوا یرلمولعم یکج « دیا لتف یرا ر وما ||

 ٭«رغب# ٠



 هک

 یقبدلوا یس هرم سم تداع طظ هسانو لتقو قنحهرزوا هجو وب لدی ز هسلبا لنقو نح قحربغب
 عفد ن دنزرزوا هللادابع یتسهنتفو تنابص ن دنرش یسان مالا لو نحلوا تبان اعرش

 ر دبجاو #باوطا# ر دیعورشم كا لتق هسایس یدیز نوګا
 لاوماذخاو قیرط عطق هدق دنلوا ذخا دی ز هرزوا قلوا ن دنسایقشا قیرط عاطق
 فارعاورارقاهعوطب هدنروضح ع رشلا احیفیدلوایس هرعسم ت داع سوفن لتقو
 ی اوحا هرزوا هجو وب ید رلنالوا یضاق « دنسبلاوح و اضق ینیدنلوا ذخا بو دیا

 لبتق هلا حالا یو ما هسلوارهاظ هدندنع مالا لو یتواقش هلیرلعا مالعا

 ۱ رد عو رم اوا ۴ ردیعوریشم
 «باولا* رولوا مزال هن هدیز هسلوا تباتاعرش ینهدلوا ردیا عبو لالضا یرارحا دیز

 ۱ رونلوا لتق هساس هسدایتداع دیدمسبحو دیدشزب #۷

 ا یرمرب هدير اعر هدتمدخ یمیدلوا رومم نما تنایخ هبیرم هدقدنلوا شرابس

 ماکح هیذت ب ولا نیز هک ا اظ فین رسا راغمو رو فا تل

 یلتف هليا مالا لو ما هسلوا داسفلاب یعاس هلکلبا تداع یل بویلوا هبنتم هلعرش

 ردعورشم # باوطا # ر دیعورشم 0
 لدی ز نالوا یهاشداپ فاطلا رهظم بولوا دندرش هلیا بصانم هج هد هیلع تلود
 رولواتنطلس ناش رسک هدنقح یرایرضح نیدلا موبلا هتفالخ تدلخ ند ناطلس
 ماظن نالوا هللادابع تحار بسادعام ندنفیدلوا یاد كم وس بذاک آ اسان ضءب
 هاشدابهسلوادسهم ردیا یعسءقوس هداسفو هننفیسان نوحمایلوصحللخ هیهیلع تلود

 ردعورشم #تاوطا# ردیعورشم كءالتف ةسابسیدی زمالسا

 رووا رعت هول هکح یذ دی ز هدقدلوا هب اور هفرط رب یافس ضعب هلا نیلسحر ایا

 هرزوا هحووب بورب و ربخ هرلبب رح قع" یرلکدتک كنیم نوری و هرلب رح نس هنیفس

 هسلوا تبات یودیا یس هرعس» تداع قلوا بس هررض هنیلسمو تکراشم هلباراب رح
 ردعورشم # باوطا #* ردیعورمشم یلتق فسابس هليا مال لوما كدي ز

 ذخا ابلغت قیر هفط و كفیاظو باعا را هنسك فنر دقوش ندنسلاها هبیط هنیدم
 هب هرهطمتعب رشوعنام هنسارجا كن هبعرش ناو ا نالوادراو ند هيلع تلود فرطو
 هلبسابقشاهداب لها نالوا هدیلاوحلوا !دعامندنفیدلوایراوطاو عاضوا هت فلاخ

 ندطبو هیالعو a هلی راع اتراغو بهنیراخذ نالک نیم یمرح بودا قاقتا |

 ندیا ذخا ییرللام بونیا هب رلل و لنیئسم حاج بولوا ثعاب هنکاله كسوفن هجن ِ

 تداع دابع و داش و رش هک یلاثما كنوب و نیعم هرلنا و داحا هلا یت ۷ رط حاطق ۱

 ۷ باب * رولوا ما هن اعرش هرا هنسک لوا هسلوا تبان اعرش یخیدلوا یر هرج
 رش هلوقموب بويع ابح ن دنراترضحاسو هلآ ییعو هبلع یلاعت هللا یلص نینوک ناطلس
 هدلب لوا هل را هلازا ندضرا هحو ردعورضمیرازتف لصاحْسا ندیا باكرا یداسفو

 ردحاو مهطن ندنراداسفو رس یکرابم



os} 
 هک هقرسلا باک ۴ ۱

 تاصنیرلب ج3 ندن راز رحم ن ناکم ءادلاخ هدعب رک: هدعب ارشب هدعب ورع هعفدرب دیز ۱

 سال دیز هسلوا تبان اعرتش یکیدلیا 5 یی ایشاندقوش كني ره هغلب هیدعرس |(
 ردعورشم # باوط# ردیعورمشم لتقهلبا مالا لو

 هلتتب نا مامالل و اندنع كلذ دعب عطقب اعبارو اشوان قرساذام ةيجارسلاقو )
 قبلا ق تارعطم) داستا ضرالا هیعسل ةا

 هقرس یتسابشاردقوش غلاب هیهقرس باصن قید ندنزرحم ناکم هدنلزم ورع یساباب دیز |
 زالوا < باول ا٭ ییرولوا مزال دی عطق هدیز هسانا

 ارحا یف ةهبشلل ینجا لام وا هلام لالا ناک ءاوس هنم مرح جریذنم قرسناالو )
 ( هقرسلا هعب رشلاردص )

 بت ودا دق رس یگاتمرب علا هن هفرس باص) قي ندعزرح ن ناکم بن س ندورع دیر

 | هداهش هتساعدم دز هدکد تا راکنا هلکلا ورعو یوعدوبد كدیشع ایجدرارفایح

 كورع هلبا هروپ زم تداهش رهساباتداهش هني رارقایب هقرس كورعرشب ورکبنالک
 زالوا # باولا # یمرونلوا عطق یدب

 عطقبال مهقدصب لو ےھب ذکی لو تکسوا دیو هرارقا ىلع دوهشلا تماق واو )
 ) هفرسلاق یسحرس رجو (

 لالهتساو هکرسی ه2 ا كب ردقوش مدعم Ej EE نرم مبنس ندورعد زاا

 لام نيم هدک دا هنن تماقا و ایم دیز بودیا راکنا ورع و یوعد وید ل دیشعا |

 مزال ناعع هورع یروبزم غلبم بولوا دل وعم یس هنا هدنفح

 رولوا *باوملا٭ ییرولوا

 وهو دعلا ق وح هنال ناععلا تش دمداعتلا دقرسلابا اودهش نا یا هقرسلاب نعصو )

 ( ازا هداهشلاق ةعي رشلا ردص ( مدام طول ال ۱

 را اردا ىح تودیآ هفرس یباشاولتیف دلا ردقوش ندعزرحتناکم ےن نس ندور دیر ۱

 تماقا هنحورشمرارقا لورع دیز هسلبا راکنا هلکلار ورعویوعد وید دیشب ید |[
 ییهموقرم یایشابولوا هلوبقم یس هنب هنب رارقا ورع هدنفحلام نیعصت هدکدتنا هن |

 ۱ رولوا  باولا # یرولوا ر داق هیت هورع

 (هیدنه) جاهولا جارسقاکلاما نمضي وعط ةي رکناو هرارقا نع عجرم كاذبرقاولو )
 < یی رطلا عاطق باب م ۱
 | لق نکل بودیاتراغو بهن قلم بوصاب لزم هلدیز هلبا هکر هنسکجاترب ندایقشا |
 رولوا مزال هن هراروپ زم قلوا غلاب هی هقرس باصن یییدلا كني رب ره را ها سوفن ||

 ندنغسر یر انع دی توتلوا دادرسا هسدادوحوم یراقدلا اعتا وا ٭

 ۱ روشلوا عطف ن دننفکیرارسب لحر 0

 قامو لنق یږیز بوصاب لزم “ هنر ها و ياا عتدایقشا |

Kur 
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 هسدا دوجوم یراقدلا × باوطا × ر ولوا مزال هن هر A SRS بمذ

 ررونلوا لتق بولوا دادزتسا

 رصملا نیب و یهنب ايوا البل رص مل ایف اوناکول مهنا یلاعت هللا هجر فسوب ینا نعو )
 یوتفلا هیلعو رابتخالاىف لاق قب رطلا عاطق ماكحا مهیلع یرجب رفس ةربسمنم لقا

 ) قیرطلا عطدیفررد )

te:درحم هسلوا شا تکراشم دنه هر هنکلوا هدلتق یدب ز هرزوا ررحم هجو  

 زالوا # باوملا < یرولوا طقاس لتف ادح ندر هنسک لوا هلتکراشم

 ناکول و نيقابلا نع طة نون وا یص قي رطلا عاطقنیب ناکولو (
 ر اتخلا وه لاجرا لتق و ةأرملا لتفت ۸ لاجرلا نود لالا تذخا و تلتقف ةأر عا مهنیب

 (قیرطا مغ ق چ (

N.ودنک هلب راعا ترش ام هداسف و هنتف و عمجت هفناطرب نك” هدلح رب  

 تویلوا هبنتم هدقدنلوا هیشندنفرطمالا هل نم نوح رال وا افااا هدنرللاح

 عاولا و قدرط عطقو تراغ و بهت ییرالاوما راسو ییرلناویخ بوصاب یرارف هت

 لو رومأم هعفد نامش دا هروب رد هقناط ندناطلس فرط هلیرلعبا ترشامع ام هل

 هبیناطلسمعاواو هفی رش عرش رروب رم هدکد تادامع ذخا یبهروب نم هفناط یلاو دیز
 هلتاقم هلیا هروب هرم "دفن اط هلبا مالا یو یا را هسلوا هدنددص هبراح ت ویا تعاطا |

 ردرجاو # باوطا#یرولوا راج كتيالتق نوجگاعفد ین را رش بودیا
 رو ا سخ

 اتتفا دونم صف رس یا

 نس قار رع « را لصفو ۳
 تاشلا مادو لاوسرب

 الغ بوراو هی هیرفرپ دیز
 یناسنا رب هنک یب بودیا لتق

 ندنفوخو ساره ه لماح

 ee سن - کیا ن نيب قلخ

 اهتو ك هسالوا هيز كب
 لک یت داهش وب را هسا

 اضرف ند هیرق هي هسي یکا

 عوق عرش مکح هدنوب رد ون

 باوصاا عا ىلاعت هللا # باوا #

 دین کز لئاس یا هلا هیج ون هلوق ییافصا شوک ۱
 اهفس نالوا یرلعباتو دیز
 هوکش و رهق عانتما تبحاص

 هره ام بّوص اب هسراپ دالا

 الضف هلج بکر داق

 نسهاف رهب دهم نیش

 ناسحا هلی باوجكسپا هلون
 ادع نیز وا هیرف ل وا هصاب
 یتاوبح هج هسا بص جد
 ن دنفوح هدمدوا ءاقلا ةا
 ار ف تیم یر یت یرب

 ا هت رب هدنناب هل وا

 لیتف.یو مه ی اصعا لام

 اعرش یتداهش ی رولیتوط
 | مرکو ب دخ میشلا لیج یا

 هو رک وا مانالا ن هسلا

 هرب اکم ییلاوما , كّفلخ



a ( ۴ 
 صا باوج رازاب هلاوسوب اد باک ه دعاطق باب
 ارحا ز دنا هاضو ه دنرلعح اورب یی قد رط عاطو مکح

 ارابا ذنخا ن دن را دی نبع رکآ هسرولوپ یحاص لام
 زالوا ن اما هلبا وفع هرلن وب زالوا نا هفلتم و فلات
 ادج نوا كن زاماوا وقع ادح رو ر دلتقلا بخاو
 هب ص الب رو, رد ایهح هب رق یی اها زامل وا داش
 رب رح لف ه دکر طاح هیس | رطخ عرش یاضتعمرردو

 هک ریسلا باک #۴
 يرلک احویرادقمرب كنسلاها تیالو ردقوش نالوا برحراد هدنرادد یس هرفک یبروک
 لا نيلسملا ناطلس نیطالسلا دبش ت ولوا قرشم هلبا مالسا فرش یرا اخ نالوا
 یرایضارا بونلوابصن کاخ یرلناخلوا هیرزواتبالو لوا ندنفرط یهاشداپ ناعع

 ارجامالسا ماکحا بونلوا عضو هیج هتي رارزوا یسلاهانایلک همالساوحارخ هنیرزوا |[
 ضرعت نب رللامو قاقّتساو یسینی رانیلک و بولک همالتسا بولوا نکشم هدرابد لوا هسنلوا |

 زالوا # باوا # یرواوا زاج
 (رسلاق غیادب ال مالسالا راد ربو رفگلا رادنا ین انباع نیب قالخال ) ح
 راد هلاوماو یراسآ یراگدتنا ذخاو یس ندنرح راد را هنسکر فن جاقرپ ندنیلسم هارع |[

 رزالوا # ناو ۱ # یمزرولوا كلام لوا ند زعا جارخا هعالسا
 نیسقلا مرعق مالسالارادیزارحالا لبق كمال ها اندنع لصالاو همن نون مسعنالو )||
 ( هتفسصو ملا محم) هلق عیلاو ا

 | هبرح راد و عمق تعاجرب ندنیلسم لجارو سراف نکاس هد هدلب رب ند هیمالساروغد
 رل هسلبا حارخا هم السا رادو ذخا لام ر دقوش ندنرللام برح لها تودک هب هتحاا

 جارخا ن وعا نيسم ماما یسج كلام ل وا هل رالوا هعنم تحاص هر وک ذم تعاجاا
 < ب اولا # ر ونلوا تعسف هلهحوت هدنراس رار و رم لام نالق یناب هرکصندقدنوا |[

 رولیریو مهسرب نوا لجارویکیا نوچ سراف
 ةعنم اذ اونوکی ۸ ناویاال الاو اوذخاام سجخ نذاالب مهراد ةعنموذ عج لخدناو ) |[

 هالمامالانذاربغب هنوکرضیالو اسالتخاال ةبلغو ارهق ذوخ أملا وه هيلا نال سیال
 نولیسلا باصا اذاو (اصخمل رب لا نمعانغلا ةيقيكیف یار رح) مهرصنب نآ هيلع بج ۱

 سرافلا یطعب یل عن هللا هجر هفینخ ییا لوق عف اهتعصق اودارا و اهوزرحاو عانغلا
 ( لیفانامهسینریبکلا رس حرش ) امهسلجارلاو هسرفلهسو هل ےھس نیہ“

 رادویسارهق ی هی رح دنه تورک هب رح راد نابڵوا هعداومراد اص صلت إسم دز

 رداق هعس و هقاقرسا یدنه تولوا كلام هدنه دز سلنا حارخا همالسا

 رولوا *تاو لا ٭ یرولوا
 | هال مالسالا راد ىلا اهجرخ تح اه الو اه واطیال ةبراج ذخااذا صصاتملا اماو ) ح

j 
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 هکراش هقلاذا ددلا اذهلو ققصب

 ( ربسلا ف یوضر طرح ) هذخاایف
 یدنه یس هحوز هلیادیز ندنسلاها هدلب رب نالوا هعداولا راد تولوا ند هبیرحدالت

 راجیراعب وقاقزسا كراروب زم رل هسابا جارخا هعالسا راد ارهقو ذخا را هننکضعب |

 ( ةعداوملا ف رییکلاربسلا نم)) هیاع انل لسسال ةعداو!ارادلها نم ناکنمو )
 | امسا دیز هرکصن دقدنلوا مکح لقا بودنا قال هبرحراد و دهع ضقت یذ دز 0

 رولوا ٭ باول ا # یرولواراج یاقزتسا لدیز هسنلوا جارخا همالسا راد ۱
 ۱ هولصلا هیلع یا هسوا السم هلتعوا نیس هرانزب وا دن نطانع ءانالاب 1 دهع صعنالو ( أ

 نکآ دنرمل اكر صوو ات راحل عضوم لع ةنلغلاوا برلارادب قالا لب مالسلاو

 (نیرطاق یدل ) لتقن دنرلاو قرتسب رساول
 یساعرش بودیادهع ضقت یرایلاها كتیز هنرق تمذلها حاقرب ندنرآ هیرق قالفا

 ارقیاهابونلوا نییعت رکسع هنب ررزوا ند هلع تنظلس لبق هلفلوارباج یرلقاقتساو |
 همالسا رادو یس هد هب راح ءاننا نی رادقمرب و ناشو رب نیر اتیعجن و هلتاقم هلیارا هروب زم

 یطوو سارهتسا ءالیتسالادعب تولوا كلام ءارش هدنه ندرایسلوا دیز هلی راعاحارخا |[
 هدنفح ءاسن نانلوا قاقرتساو یس هلیادهع صقن یراوشموق كدیز هدکدتیا دا مم كا |[

 رابتعا هني رزوس راهسود ها ئطو حاکنالب یدنه قوا هلی وا ر دلکد

 دنرلاکراصو نيكرشلل ةعيلط هسضنلعج وا برأ عضوم ىلع ةبلغلاب هدهعصقتیو ) |

 (ا ےئل ذی لتا یف م ) یتاوا ناک ارکذ
 لها هلغلوا مقاو م اع لیغنت ندتنشاس قرط بولوا لخاد هب رح راد مالسا رکسعا
 حارحا همالسا راد بو دیا دحا ندیرح راد هر ز وا قلوا یرح دی ز ن د ابارس ۱

 فارتعا هنفیدنلوا دخا هدیرح رادیرع هدکدتا دا ره عیب و ق افتسا یورع یکیدتیا ||
 قحلوا هلب وا مدیشلوا لخاد نوا ترا هلناما هیرح راد عدتمذ لها ن نکددیا |

 هنساعدمورع هرکضن دکد تا راکتا دزو یوعدود ردلکد عورشم ماتوا عیب و قاقرسا ۱

 رونلوا < باوا # یرونلوا هیلاک لبس ك دیا هب تماقا
 ةمذلا لها نم وا مالسالالها نم نحو برا رادن ءالّوه انوذخا یراسالا تلاق نا )

 لهانم اوناک مهلك ةيرمسلا لاق و مهيديا ف یراسا اک اولاقوا ةراجل برطاراد انلخد |
 مهل نکب ناو زاج اوعدلام ىلع ةنببلا ىراسالا ماقا ناخ ةب مسلا لوق هيف لوقلا برا |[

 مھل ضرعتال و ےھلوق لبق نیلسلا تاعالع نم ةغالع و نیلسلا ءاهس ےھب ناالا سا
 ۱ ( ربسلا باک ق نانعضامل تادا لا حرش )

 + رافکلآ ءالیثسا باب ۽

 نال زارحالالن اهکلعال



 برح راد هرو رم هدلب بودیا طیض ییلسم لالما بولا ۰ هرفک یب رح رک عوض هر زج

 عاب نالوا هد هدلب لوا هدنراکدتیا محف رارکت بولوپ رفظ م السا رکسع هرکصندقدلوا

 ا ن ۽ یرایرم وح ۳ هاشداب یک اکدو لام راسو یا تاتو دا

 ررولوا ٭ با اولا # یزرولو ۱
 نولیسلا بلغ مت ءارش راد تراص نیلیسلا من یضارانم ضرا لع نوکرشلا رهطناو ۱ :

 اهذخا| ةمعلادعب رطح نمو * شرغب اه ذخا ٌهعسعلا لقاهباحعا نمرضح نذاهيلع |[

 رضح من همه“ یف تعقونم اهانبناف لاومالاریاسک سا لامضرالانال بح انا اهتیعب |
 هذخ ی ءانبلا صقنی نا هل سیلو كالهتسا ءانبلا نال اهذخ انا سالف مدقلا كالا |
 اهوزرحانیح برطالها اهبف نب ناکول كلذک و تافرصتلاراسصقننا هل نوکنالاک |[

 هلتشالف طق ءاننلا اذه هل سیلو اکولم ناکاعف ذخالاقح هل تسیامنا عدقلا كلام انال
 ءاننا نود ضرالاذخا هيلعرذعتی و ءانلا ذخا قح

Ng ( 
 ورع ب وديا ملس و نهر هدنس هلباعم سد هورع نازم تالتقح عفاو هد هدلب رب دز

 رذظمالسارکعهرکصن دق داوا برحراد بولا هرفک ی رح یبهروب نم ؟دلب نکیآهدنطض

 یسبغنق ند ورعو دب ز یرو زم لزم را هسلا هرس هضیقرارکت ی هدلب لوا بولوب
 مدعم نهار نك رارولا انام یسیکیآ هعسعلا لبق * ب اولا # ر ولوا هلهجو هنو رولا

 ر دیا طض لوالاک هرزوا تدنهر بولا ندنا نهن ره هس رولا
 رارولا هلبا یت هسارلند رسعلا در

 قلا لبق 5 نهنرملا ه دحو ناف اهلاحم ةلئسملاو هنم روس الادب ىف انهر دبعلا تاك ناو )||
 نهاراروضح رظت الف نهرلا ىلع ٠ نیسم هدب تناکدقو هدیرابتعا هذخا قحا وهف

 نهارارضح ناوناکاک انهر دوعب ذخالادعب مهدی نم ذخا هنا ىلع ةنببلا ماقااذا هذخایف |

 ن أك ةيلع درا نا اني اک دنبلا هيلع نهترلا دیعی نا الاهلوق لوقلاف نهرا و نیدلارکتاخ ||
 نعسعلادعب نهترلارمضح ناف نهار ادیوهو هدي ةفص توببال هدینم ذخالاتوبت درع |

 رضحاذا رسالا لبقناکا انهر داع قلاب هذخا ناف هکرت ءاشناو هتیقب هذخا ءاشناف
 لوللف زكا ناکوا ءاوس نیدلا و نهرا يق ناکناف نيدلا ءاضق دعب هذخا داراف هالوم

 نوعصلا ىف ءادفلا و نهترلا ىلع انوع هناك نهرا ةبلام عیج نال اعیچ مه دنع كل

 ىا لوق ىلع هتیق فصن لثم نیدلا ناك نا و هربغ ىلع هب عحربال نماضلا لع نوکیا
 نوکی یلاعت هللا هجر ةغینح یبا دنعو تالذک باولا یلاعت هللاامهجر دو فسوب

 3 2۷ 5 نم یخ دیس دیو هدف فن نهازا یع مچ تا نیر
 ناف ندلا ىلع لضف هتیف و با نهازاو نهت رلا ی دقا ذا ةي انا نم ادفلارمظن |

 ا نوکیال یلاعت هللا هجر هفبنح یبا لوققو الوقف لضفلا یف اعوطتم نهترلا
aةداعا ىلا ةجاحال ورسالا دعب ءادفلا مکح كلذكف نهارا لع ۾ جر نکلو  | 
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EEL 

 (دبعلا ءادفقربیکلآریسحرش ) نيدلاو نهرا نهازارکنانا دنیا
 هنیرزوایسضاراو طبض تدمرب بودیا ءالیتسا هرفکی رح هی هدلبرپ ند هبعالسا دالب |

 ی دلب یر هدوب دون سرغ راجتتاو ءانب زا 9 2

 وک زا و ملق یر او تکنو ی مش لا

 ر داق هکعدزر هدا طض ی یضار | نورپ و هنیپص

 (رمام هباوج مهنب) رازالوا باوا # ییزرولوا
 || سرخ راجا هنیرزوا یسیضاراو طض تدمر هرفک یی رح یی هدلب رب ند هیمالسا دالب

 یضارا هرکصندک دنا منا ارهق یی دلب لوا یرایرمضح مالسا ه ادا مرام ودا

 هی رج هن رزوا ی راسور و ءاما ه دن را دی یسلاها هلی راحا نالوا هدیرزوا یب هموق رح

 عاف یر اشا رادنسک نالوا یرلکلام م دعم ند النسا كننضارا لوا الاخ هسلبا عضو

 ر داق هکعد زردیا طض یی یضارا بور و هموق رم "یلاها ییرلتعف كنضاراو
 زا زالوا * باو * یبزرولوا

SB ن یر کا طض بولو |یلوتسم هرکی رح همر رک و
 فط مالسار 

 | یضارا یراک دلکہ دنا فرصت كنعا رز هلا کس و هلاح ہ رک صن دنرلقدلا رار < بولوپ

  egهجو هرا هتک صعب ندی رم فرط ب واو ۱

 | | فرصتم هلبا کسب اط ءالبذسالا لبق هرارب لوا هرکصندقدناوا میلستوعیب هرزوا یعرش
 0 رداق هي هلخادم ود یدیا هدرف رصد :امدعم در را هتسکنالوا

 لازالوا ٭ باوحا # یمژرولوا
 رجاترکب هرکصفدنرلکدتیا لاخدا هپ رحراد بودیاربسا هرفک یب رح یورع لوق كلدیز

 ییهقار دعلوا دیز هسلیا حارخا همالسا رادو ۳ هجا ردقوش ندرل رح یورع
 ۱ زولوا ناو ا#یرولوا رداق هغلا ندرکب یورع بوریو هرکی ۰

 هرکصندقدلوا | ماع ەن رل "حارحا .a ۵5 ERS ءار دیر هدر وص وب

 اا توربو هرکب یی ها ر دقلوا دی ز الاح هساملا ندرکب یورع بودیا تر کیا

 ۱ سلوا طواس لفح هلکعا ره BB هروکذ م دکب هک تلا قلا ندرکب : یور

 زالوا # باوطا۴# یبرولوا رداق هکنامیو ویدرولوا
 || هدعب هذخ أبنا هل الب وط انامز ترطارادنم هجارخاو هلارشب معلادعب هذخا ؛ارولو )
 | هذخأب نا هل سيل ی اعت هللا امهجر دمع نع هعاصس نا ةياور ین و ةبادرلا رهاظ

 لوالاوه رهاظلا و میناب هلع دعب ةعفشلا بلطي ملاذا عيقشلاك
 ( رافكلا ءالبئس یفریدقلا ج )

 عهرکصت دنرلکدشا لاخدا هپ رح راد تودیا رسا ٥ هرفک رح یدنه یدلوم هادی ز

 ۷ انا ندورع یدنه دژ هسلنا حارخا همالسارادو ارشا ندرلبب رح یدنهرجات

 رولوا *تاولا ٭#یعرولوا رداق



#۲ 
 رغب ةمفلا دعب هکام هذخا مهراد یلعرهظ من اریدموا ابناکموا سل دلومآ اورساول

 هذخا|مهنم كلذ جان یزشاولو هتي لاماتببنم هتجسق ی عفر نم مامالاضوعو "ی
 (راعکلا ءا ایسا یفریدقلا حف) ضوعالو نرغب و

 He BE + رخآع ون

ÇÊبور وهب رح راد هلتاما ورعلاخدالادعب هب رح رادو ذخا ارهق رتب رح نس هود ل دیر |  

 عی هرکب هشورغ نواو جارخا همالساراد و "شا هشورغ شب ن د رل رح ی« ود

 ورع درج بویلوا یضار دیز نکدریو هیاهب یفیدلا ه د ز یبهود لوا رکب هلا ملستو |
 زالوا او ایم رولو ارداق AT نرخ ۵ شوند راس رخ

 مدقلا كال ناکرخآ نم هعاب و مالسال رادیا هحرخاو مهنه سم هارشا ناو)

 لوالا نملابلوال یرتشلا هی و علا ضةنبناهلسلو یناثلا نمی ینالا نم هذخ اینا

 ۱ (ءالئنالاق ناعضاع)
 لاخدا ٥ دلبر ن دب رح رادو دخا ارهف هدان رد ينساب ز دف وش لور رح دیر

 ءایشا ك ديز ورع هلغلوا شلوا توف دیز بونلوا مف د یلص ه رل, لوا هرکصن دکدشا

 AE هرزوا رردحو ور هسلبا هفداصم هنسهبرو ندبا ص ق ییهروب ن

 زالوا * باول ا۴ یرولو ارداق خلا ندد ز برو هروب نم ءایشاوید
 (راکب ]ا ءالبنسا ین راصب لار :ونت)مهوکلممهرادیاهوزرح وانلاوما یلعاوبلغناور)
 هلناما ندا لاخدا هر رحرادو دخا ارهق هدا رد یساشار دق وش لورع ی رح دز

 ینعاتم بولک ت سار هدنز هد ه دلب لوا ورع هدعب تولک هپ ه دلب رب ند هبعالسا دالب

 هرکصندکدننا لاهتسایا یکیا رب و رارقاوید مهرب و ر د « دما الاح دیز « دکدتبا بلط

 رداق هکمامرپ ویعرشهجو ربغب دی ز ه دکدتنابلط ینسابشا مابا دعب ور
 ز الوا# باول ا#یرولوا

 4 الل نوکت اهناخ زا رحالا لبقےھبلع انرهظف اھبلع اولوتساول مهنال زارحالب ندیق)
 ( ءالینسالاق حم ) اهوکلع) انراد یف اهومبنفا ولو یش رغب

 ر ؟رروتک ه راد رخآ یس هعتما ر دق وش دن ز نالوا ن درام بولوا ن دنسلاها رقاس

 هرکصن دقدلوا صالخ هلی رطرب دیزبودیاذخ |ارهقیبهعتما یب رح ورع هدقب رط ءاتا
 ه دندیلورع ی هعتمادب ز ه دکدروتک هلوبناتساهئاما نیدعیالاخ داهب رحرا دین هعتما ورع

 رولوا #باوط ا#ییرولوا رداقهغلااناحم ندورع ییهعتما لوا دز هسلوب

 هدمالسا راد ل دی ز هرکصندنراکدشا لاخداهبرحراد بودیا رسا رلس رح یب یمذ دیر

 ب ولوا صالخ هلهیرطرپ دیز ه دعب ب ودیا طیض ایلغت رل هننک ضعب ییکالما نالوا |[

 هب رحرادیتسرابب رح درج ه دی راروب رم ه دکدتسا قلا ند راروب زم نك الما ه دک دلک

 ززالوا # باوخا# یعزرولوا
 (هیناخ) رارحا مهنال یهنوکلمال نیٰلسما دالب نم ةمذلا لها او سا اذا برا لھا)

 هک دیز

 | ر داق هکمامرپ و وید كسرواوا شل وا یب رح یخ دنس هلب ربا ل اخ دا



CSS: 

 ین هنیفس هرذ هرکصن دک دنا لاخدا هب رحرادو ذخا ارهق هرفک ی رح ص هینعس ل دز

 هسلا ی هنیفس وزع ن دیرلکب اب رد هرکصن دیزاقدقح هيا رد نوح قلناصروق بودانوط
 رولوا #ب اوطا# یجرولوا رداق هغلااناحم ن د ورعهعسعلا لبق ییهلیفس دیز

 لبق هکلم دحو نه مهیلع ابلغ ناو اهوکلخ مهرادب هوزرخاو انلاوما لع اوبلغ ناو)

 یا ٌعسعلار : هلو هف یسعلا دعت یا اه دعب ه .دحو ناو ( یس رغب یا انا هل وهف "یسعلا

 اكل ء الیئسا قرافغلا چ ) هیعلاب هذخ (
 ورگ ه هرکصن دیر کد الاخد هی رحرا دو دخاارهق هدا رد ۰ یک نوح نی می كد زا

 فقاودپ زهسلبا ملستوعیبهرکب همولع ن فو جارخا همالسرادو ازشا ندرلی رح یبهنیفس
 رولوا ۴ باول ا۴ یرولو ارداق هغلاندرکبیبهدیقسبورپ ور ك یرورم نگهدقدلوا

 بود ر دشورغ كي ج وا رکب بوبد ز دشورف كثب یکیاروبزم نم دیز*دنزوصوب ۱

 ر دکرکب # تاوطنا# ر دکنسقنق لوق راهسلنا فالتخا

 لزعلاو هب هارنشا ی ذلا نعلات رخ الا A هذخارخآن هر هعاب نا الگ کو)

 (ربسلاف دهبشلا كالل فا ) هنیچ عم یزشلالوق نا
 یورعرابپ رحو بوبلوا دره نکآ بولوا لخاد هب رحرا دو قاب با اسم ورع لوف كم سد ز
 یو رګ یس هبرو هلغلوا توف دز هح هم السا راد ورع ه.دعب تويعا دیبقنو ذخا

 ود مرولوا شلواد دازآ هلکعا قابا هب زح راد درج ور « هب راکدتبا دا رغ ق اقرتسا

 زالوا #<تاوطا# ییرولوا ردا هعاتما ند دانا

 | EES هوکلیل هوذخاف برطاراد لخ دف لسا دبغ قبا اذاو)
 هلوق خحصلاو (ربسلا ین تارعضم) هلوق عیخلاو اضنا دیعلا نوکلع الاقو هوکلم هوذخ اف

 (یرو دق محک ) اه رغو ینسنلاو يبوبعلا هدععاو
 رلب رح هدقدلوا لخاد هب رحرادوبودیا قابا هرکصندقدلوادن مع ورع لوق كسم دیز
 هسلبا جارخا همالسا را د ځد رکب بودیا میلسنو عیب هرجان رکبو دییقتو ذخا یورع

 زالوا#باوطا#یمرولوا رداق هما ندرگب اا یورع دیز

 افافتا هوکلم ه وذخاف مهبلاقباو دنراول نال اسم دیعلا ن وكب هلتسلا لوا ان دق امناو )
 رحاتلالخد لانهقباف مهنم ادنعیرشاف ناما برطارادلخد سا ردت (

 دیعلاب و ءارشلاب ناسنإلا كلذ هكلم نا نعلاب ۳۹9 ناسنا دی یف هدحوف مالسالاراد

 (رانکلا ءالبثسا ىف بم دهبهلاب هکلم نآ

 هرخآ بولوا كالام هلبا هبلغ و رهق هنی رب رب یسیلاها كني ابد هزابا نالوا ب ړح زاد
 رهق ورع ن دهر وک ذم لاها « دقدراو هرادد لوا هلئاما سه دی ز هلغلوا راج كم عسب

 ه دیز همولعمنع یرکب نا لوا یر جرید تولواكلام ندنسلاهاراددلوا هلباهلغو

 هرکصندقدَعح هعالسارا د دیز « دعب بودا قابا رس ارگ یکصد مو ۳۹

 هسلنا جارخا همالسا رادوارتشا همولعم نغندرلیب رح ی :رکب بوراوهرابد لوان ام نا

 زالوا تاوطا  تیولوا رداقهغلا انا بوو یک ۳ E هلینع دی زالاح



> ۱ 

 ءاشناو هنع ذخاءاش نا رایطاب هکلاخ مالسالاراد یلاهحرخاو هارتشاورجانلخد ناو) |
 (نیتفلادنارخ) ضرعلا هیعب ه ذخ اب ضرعب هاّتشاناو هععلاب هذخا هل بهو ناو هکر ||

 كتا نورب اوناک نانمأتسمسمنم هعاب و اییرح ې رح رهق ناو (ریسلانم ملا |
 (رسلا نم یاتلا هیزازب ) الف الا و ءارشلا زاج رهقلا

Kiهک نمأتسلا ماکحا باب #  
 دب ز هرکصندقدلوالخاد هب رح راد هللاما نوا یب ع اتم هلبا ورع کیش یذ دیز |

 هلغلوا توف ءادالالبق ه دعب بودیا ضبقوضارقتسا هجا ردق وش ند ورع هدب رحراد |
 هنروهدکد تبا بلط ن دنس هرو ندیاضبق س هبفاو هکر لدیزیروب زمغلبم بولکو رع

 رزالوا *باول | ¥ یرارولو ارداق هلک عد ززمرب و هلک | ضارةتساهدب رحراد درع

 مالسالارادین امهلاک برطا راد یف اسهلاح ن اک ناماب برملا راد ین نیلسلا اناکولو)

 بج مل ادع هبح اص لتق نا اه دحا لئاصح ثلدیف الا امهذب یرج لماعم لک یف
 هتلقاع ىلع نوكيال ًاطخ هلتف نا كلذكو هلام ىف ةيدلا بج نكلو صاصق لتاقلا ىلع
 لاح لا هنهیوساعفاماف دعمل ابجوم اتش ابهدحا يکنرا نا كلذكو ةيدلانم ءىش

 فسوب یبادنع باوا كلذك نیرسالاقو مالسالارادق هلاک برخ ارادن نمأتسلا ||
 (ىبرمل ا عمإسملا ةلماعم ىف ركل رس حرش) ىلاعن هل اامهجر دمو

 هدنراکدتکه ب رحراد هلامانوګا عب ینیرلعاتم رشم هدنرلنبب بولوارلک رش ورعو دیز ||

 كل دز توعیحهمالسارادو ضعف یعاتم هلج ورع تولوا توق هدیرح راد دز هرکص

 هدب رحراد دی ز درحم ورع هدنرلکدتنابلط ن د ورع نب راهصح ندروب رم عاتمیسهیرو
 زالوا * باولا* یمرولوا رداق هکمامریو بود زالواثارمم هرس هلغلوا توف

 هحراح تلا « دب رحراد یورع دی ز « دنراقدراو هلناما هب رج راد هلأ اتم ورع اسم دی ز ||

 تید #باوجا# رولوا مزال هن هدیز هسلبا لتقو حرج ادع هلا ۱
 ةلقاعلا یلعف ًاطخوا ادع هبح اص ابهدحا لتقف ن اماب برطاراد نالسملخد اذاو)

 (رسلانم نمأتس1ایف هیاده) أطخا ىف ةرافکلا هیلعولامیف ةيدلا ۱
 ورعتهرکصن دکد تیا ملستو عیب هنمأتسمسرکب هدیرح راد یىی رح ورم یلغوا ی رح دیز ||

 رداقهقاقرتسا یورعءانهروب د عیب رکب راهسقیح همالساراداع :وط هلنارکب
 زالوا# باوطا# یرولوا

 هللا هجر یر کلالاق ع وطب هننب واهنبامه دحا نم یشاف ناماب برطارادلخد بس) |
 میابلا ناک نا جا وزوج ال هللا هج ران اشم ةعاع لاقو الف الاو هزاوج ار اذا روج ||

 هکلعالعیاطوهو هب بهذ ناف هزاوج یرال ناک ناو اقلط م یرشملاهکلم میبلا زاوجیر ||
 عاب اذا یب رخ ا (برطا لها عم ةلماعملا ىف ىسخرس محو ) هکلع اهرک هب به ذ ناو

 هقينح ییانع نا ةباور وهو الطاب نوكب نم اسما لا نم برطاراد یفهنبوا هاب |
 هماع لوقف یریال وا میالا یرب ءاوس هللا امهجر دم نع مانه ةباورو هللا امهجر |ا
 رادیف عیبلا جم ۸یتمو مالسالا رادین هعیب زوال هنا تاباورلا تقفتا هللا هجر عادلا |
 هللا هجر جاشملا فاتخا مالسالا راد ىلا یرتشلا هجرخانأف ةماعلا لوق ىلع برخ ا ۱

 جک او

 ا
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ESS: 

 زاوجیرب عیابلاناکء اوس هکلعال عیاط وهو هب ءاج ناو هکلم اهرک هجرخانا حک او

 (برطالهاعم سا ةلماعم ىف ناضهنصاق) ىر الوا عیبلا
 ید هنمأتسم لسمرکب یاد هار دقوش ه دب رحراد ییبرحورع یلغوا یبرح دز

 رکب هسقچ هم الساراد اعیاط هلبا رکب ورع هرکصذ دک تیا میلستو نهر ه دنس هلباقم |
 زاباوا #باوخا یرولوا ردات هقاقسایورع ءانب هروکذم نهر

 شلوا هبمد دنه هسلنام وزن هي ید ورع فن هذک لک یمالتبا زاد هاما هس رح دنه

  ۱ ۲رواوا ٭ باوجلا ٭ یرولوا

 هسلیادا مه باهذوع وجر هبرحراد هنب جم ورلادعب هپ مد ورع یی دنه هدنروصوب
 روتلوا #تاوطا# یرونلواعنم دنه

 هنوکآض قتل دم ذلادقع نال للذنمعنم لوطادعب برطاراد لا ع وجرادارا اذاو)
 | اهنال ذوا لسحوز ةنمأتسمل یا اهلراصوا جارذطا هیلع مضوولاک مالسالا نع افلخ

 (ذنسانیفنمأتسم ىب رحنکمال ايف محم) هیمذ نوکتف اب م اقلا تم 3

 ی دلو ن د دیز ل دنه بودا حب وزت یب هبمذ دنه تولک هفالسا راد هلئاما ییرح دیز

 رولوا عیات دتسعتق ند دنهو دیز رو نم دلو هسکه ب رحراد دز هرکصن دقدلوا

 + رولوا عبان ه دنه ۴# ناول ا# ۱

 ولو ڄا امهدحا سان راکورافص دالوا مهمو ناماب اراد هنآ صا عم یب رح لخدولو) ۱

 رینکلارتسحرش) هلاعبتنیمذ دالوالا نمرافصلاناک ایمذامهدحاراص (
 | ح وزت یی هنارصن دنه « دمالسا راد هرکصن دقدقح هم السا راد انمأتسم یب رح دیز ||

 : زاذوا # تاوتا#یمرولوا شلوا یذ هاکعا ج وزن یدنه در هسلنا

 رصإال هم ذ نمأتسملا جب وزت اذا ام فالخم ةيم ذ تراص ابمذ ةنمأتسملا تحوزتولو)

 (رسلا نملوالاق هساتع) ايم ذ نمأتسملا

 بو دیکهپرح راد بوغارپ ه دنناب ل دنه ه دمالسا راد لام ر دق وش دز ه دیروصو |
 || هدب رح راد نب بوقبج انمأتسم هم السا راد یب رح ورع الاح هسلوا توف ه دب رح راد
 || بونلوا تافتلا هنساوعد ورع هسلنایوعد وید م دیاشعا هنادا 5 دق وش هدي ز

 زاعلوا ٭* باوملا # ییروتلوا کح ند دب ز کرت روب رم علب
 || اههنب یطقی۸ نینهأتسم اجرح م نیب رح اناکوا بزا راد یف اب رح سا ناداولو) 0

 ۱ هنیاد ل طب رسا رسا ولو هم داد رب وا یار مش زا

 (رسلانم لوالایف هساتع )

 : قاا ورگ ه در راد هس و اشا ندرلب رح یورع بورک هلناما هر رح راد رجات دب ز

 | تسن ندورع دیز هلغلوت ه دمالسا رادیورع بوقیح همالسا راد دیز ه دعب بودیا

 وند نس ملبا دبع هلکبا قابا ندمگلم هدب رح زاد نس بودیا اشا هدبرح زاد
 زالوا # باوا * یرولوا هع ومس هسلبا یوعد

 لاقف يقل دنعلا ذخ اب له هنع قباف برا راد ف ادع یرتشانع ی دنا لتس)



 (ریسلایفره دلا يتب ) لیس دیعلا لع هل سال برخ ارادن هکلع نا یعدا نا

 + دی زل اف لصف یم ذلا ماكحا ف باب # .
 هل راغا عانتما ن ذادا یتیر هب زج نالوا: مزال اعرش هنیرارزوا یرایمذ ك را هیرق حاقرب
 بو راو هلبا هی زج ة ابج و هلبا رکسع یلاو نانلوا نیبعت هني رار زوا ن دہن اطلس لبق
 روب زم لاو را هسیا یدصت هیهب راحو ع انتما ن دادا « دنرلک دتیاد| معج نی را هیزج

 قلا هلبا هلت اقم هرزوا هجووب اربج نيرا هیزج بودیا هلت اقم هلبا رلیمذ لوا
 ر دعورشم # تاوطا # ز دیعورشم

 (دناخراتات) ماھالاےھلتاق ةبزحلا ءادانعهمذلا لهاعنتم اولو نالا نو)

 هرزوا كمر و ل امر دقوش هي یرم ن وج ز هيزج هد 17 > ةر رح رب

 راهبعا بلط هنسن هدایز متصریاغم هبزج ةابج دعب نم هني را دی یلاها بونلوا حف الص

 تم د درجه هرکب ند هریزج یل اهاراد هيج ورع نکا شل رب و هفش صاوا وید

 یدغاک هب زج ندن وریو هقیا ر دقوش هد هنس هروکه کلاح یک ایعذ راس هلک عالوق

 زالوا #<باوطحا# یرولوا رداق هرج صا فالخ ود لآ

 بجول ا نال اهنعلدعتال ضارب ذی را تعضوولیا رغيال لص بةي جا نم عوضولا)

 (قنللا یناذکو ةيزج لاف حح 2) ىضازلا هبلععقوام ريغ ىلا ىدعللا زوج الف یضارنلاوه
 زاعلا #ب اوج # یروللا هبنجندیمد دی زنایلوا رداق هسکو راک بولوانونح

 نم زاو ینافلا حَسلاو ن ايم او نين احاو نایبصلاو ناوسنلا نم هي زا ذخةوب الو )
 ۱ (هنرطا ی یسخرس ربجور)

 نوعا تسارح لس ءانبا ن دیا رو رم بودیا هظفاحم فوج لحرب رونلوا رمیعن دنب رد

 هطفاختمدخ كرار وب زم وا کا یابد مور رفن ترد نوا زوب هد دنبرد لوا
 ءادا یخد رار وب زم بولت ریو فب رش سما هنی را دیوید هما یر هيزج ه دنس هلب اقم

 هب زج ندراروب زم یعافالخ دب ز نالوا راد هرج نکن راردیا هظفاحتم دخ
 زالوا < باوا  یرولوا رداق هغملا

 أه تبسخ ز دقیق هلع عضو نم ءاضرو مامالایصارب یا ضاژب تعضوول هب لا )

 (ملاین هلثمو هی نا ین کلا ح رش نیکسم) اهنع ل دعبال قانتالا هيلع عقب
 همالسا یرلیضعب ؛لرلنالوالقاع ن دنراغص دال وا كنسهشاط دن رز ند دارک دحام |

 یسازج ی را رفکو دالا كب هروب زم هقن اط الاح را هسلبا نکم ه دنیلسهراصما بولک

 هضبق ېپ ها ,عوطقم نالوا عضو ن دنتنطلس ف رط هنیرارزوا هنمان هیزج نوا
 دوخا كريو هار دقوشب هنمان هبرح هر هنسک ن لک همالسا لوا راهتسک نالوا روم
 یررولوا ردا هربحوبد كلوا نک اس « دنرصا هروپ زم هقناط بوقلاق ن دنیلسم ر اصما

 درونلو عنه هلا دیدش رپ زعن هسیا رردبا ی دصت راز الوا * باوجلا *

 ,.... هگاهبلصتامو ةن لا عون #
 یرلیمذ هم وق يه هدلب ه دقدلوا جاتح هتمرحو هبارخ هع دق ةسنکهعقاو هد ه دل, رب

 1 نامرفاب# ۱

 رپ

۳ TES 6 تف 



 تف

X1 0 

 هدنرلنرشابم « ریعل هرزوا یعدقعضو نۇ دا ز هد شوم نکاتی

 هلغمالوا نکمربمعت او تماقا بولوا هجوتم همادهن | بولیک یرراوید ككنهموق ره "سینک

 هدنراکدتسا كا دیدح هرزوا یعدق عضو عیفرت الوعیسوت الب بودیا م دهیژراوید لوا

 | م دهنم هم وق م "هسک درج یس هقب اط فرع لها دوخاب یسضاق هروب نم 5 دلب

 یزاروب زمهجو ربغب وبدزالوازاج + داعا هلک ام دهنکیدنک زمس بویلوا
 راز الوا # بولا * یزرولوا ر داق هعنم

 م دهنلاداعب و مالسالارادىف ةرقمالو را تسالو ةعموصالو ةسنكالو ةع ث دجالو)

 (ةيزم لا ن راصبالا رب ونت ) لوالا ءانبلا ی لع 4 دانز رغ نم
 هبارخ تهسبنک دنراکدتیاریم*رابمذ یناطلس معااب بولوا فرشم هبارخ همیدق هسنکر
 تیفیکی رلکد ی بلاح هدنراکدتیاانپ هلباجاغآ ب ویقیاریکراکل والاکه نی یی هبقربکر کالا
 هنعدق زرط درج یسهقلاطفرعلها نکا نود نددالوا تیفیک ارابتعاواماکحاو ادیشت

 ززالوا ۴ باوا یمژرولوا ردافدع ریرلیمذوید رکن دننا ریاغم

 هرعت هلیا یناطلس یمارایم ذ بولوا بارخ همی دق "هسبنک نالوا ه دنس هی رقه فکر

 رادقمرایمذ هلکماغیا تیافک هیانب و ریمل هرزوا ییدق عضویصاقنا ك هسبنک هدنراترشابم
 عیقرت الب هرزوا یعدقعضو تور ونک ن د:شط قمزاول راسو هتسارک اد دیش هراقک

 زرولوا ۴ب اولا ۴ یزارولوا ردا هيانب هرزو اع رش یاضتفم عیسول لالو

 ر /اجكمروتکزاو رک رکن ری سهفناط فرعلهاهدنروصوب

 رازالوا# ب اول ا۴ یز رولوا ردات هع رګ د وخان هعنم ندانب یرارو زم وبدر دلکد
 ربدلا ۷ تالدق ق رفال نوتملا هيلع ترهاظت اک م دهن ااع هداعا هل من تاحا)

 تویبلانم اهنم م دهنا امةداعاو اهنم نعشتام رنو رانلا ترب و هسبنکلاو ةعموصلاو
 (رسلایف هیربخ) فالخالب هز ؛اجییکسل هدعلا مهکلمین هیراطارودلاو

 نالوا هطورشم هنسارفف كنهسنک یس لغ بولوالصفنم ند هسینک عقاو هد ه دلبر

 ضعب كراهطوا ی رلک دلک هل وا نک اس یراشیشک ن دع دقو یراراوبد كنهعا فقو

 | یرهطواو كرراوپد وارابمذ هلنعوط زوب هفت بویکسا یرارپ ضعب و بولّعس یزو

 || هعنم یرش هجو رغب یراروب نەرلنا سم ضصعب ه دنراکدتنا دا مرمت هرزوا عدق عضو
 ۱ ززالوا ا یرارولوا ر داق

 هلم رطرپ را هنسک ص عب ندا س٥ قفس لرهعدع سینک عقاو هدرادد رب نانلوامحق | الص

 هدزوا یو دق عمو یا لوا روچ هیلکلاب هرول رم هسک ی رابه ذرابد لوا رادسایا مده

 شخلوا م ده هلبا یناطلس ما ٭ باول ا فدل ردا کا ت

 ( یدنفا دجاس طخ نم لوالا بت لا نم لعن )رازالوا هسا

 یرهطوا نابهر نالوا هدنلخادیسلوج لرهعدق اا هد هدلب رب نانو يا

 منم ند انب هدزوآ ییدق عضو یرهطوا لوارلنابهر هسلوا قرح ه دعب رح
 رازاملوا٭# باول ا# ییزرونلوا



 4 وب

 | هرکصندنراکدنیا ذاختا دم هل ماما نزانیلسم یی هسبنک عقاو هد هدلب نانلوا حق ةونع

 ر دات هک ضرعت ه دیس لوا وید یدیا زم هسنکیعدق یرلیمد ه دلب لوا
 را زالوا 3 باوا »۶ ییزرولوا

 اهلها رقا ءاش ناو نیلسلانیب اهمس# ءاش نا رابخاب وهف ةونع ة دلب مامالا حق اذاو )|
 اهعفد ءاش ناو تناک اک اهنوئراوش ےھل اکلمیضارالاقبتو جارا مهیاع عضوو اه.دع ۱

 اموق اهيلالقنب ءاش ناو نيلسمال اعف اهجارخ نوکی و جارخ ضرا نوکل نیلسملل ||
 كلغ نو (رسلا قیس دقلایواح) ےھماکحا ےهبلع ىرجمو ذم ذلا لها نم نب 9

 . (روک ذنا لحنا نم) انفوقو نوکلمالو مهفوقو ےھبلع ءالیٹسالا
 عقاو هد هدلب لوا ه دکدتیا حف ةونعمالسا ند هاش د اپ یه دلب رپ ن دب رح راد امدقم
 هلا تعاج هدنحا ت دمر هلکمر و ن ذا هرولص هنیلسم نو دیا داتا رم نیش ۱

 ذاما هسنک هنب ید ج لوا بولوا برحراد هروب رم هدلب « دعب بونلوا ةولص ءادا |
 ییهدلبلوا یراترضح مابقلا موی ىلا هتفالخ هللا دلخ مالسا هاش داپ هرکصندنرلک دتبا |

 نیلسمو ذخا ندندیرلیمذ یب هسبنک لوا راهسابالوبق تمذیسبلامها بودیا حف امص

  رولوا # باو لا * یر ولوا مزال قملوا ذاختا دجسم نوجا 0
 هاوتفین نانهضاق رك ذف هم اعلا دص) اضرا لالا تس نم ناطلسلا فقو اذا اماو )||
 انراد اوبلغ وا مهاردب اهوزرحاو انلاوما ىلع اوبلغ ذا و (فقولا تاک ف هاشا) هزاوح ||

 افنآ سهام اک هرخآیلا ءالبنسالاب كلغ نحو اهوکلم برح راد ترابص تح اهباونکسو

 (عانغلایف یسدقلا یواح رمس نم )

 ٭ ى ذلا ماکحا راسی عون #
 نک اس هد هیرفرب ن دن هب رق نیلس# نانلوا تم اقا مالسا راعش بولوا نی رش دجسم
 رهساواردیاراهظا بو رب ویلابص یتب ر رز خیراکدتبا ذا کا ه دنرال زم یس هقناط هرفک

 رولوا# باو ا۴ یرولوا رداق هعنم ندراهظا یب راربز بخ یراروب زم اح
 رصملا نكاذنم اش نولخديالو رصملا كلذ رزاتطاو رمخاعیراهظا نمنوکلعالو) ||
 قسشلاراهظا نمعنع و نیدلا نالعاو مالسالا ّراعش راهظا بج نیلسلا راصمایف نال أ

 (رساق یوضر طبحم) رفکلا راعش و
 ن سکا توص عفرو بودیا تدابع هرزوا یببا ۰ دنلمم عفاو هد هیصفر مد دی زاا
 ز اعلوا # باوطا# یرونلوا عنم هسوقوا ليج ا ۱
 كلذنع اوعنم لرشلراهظا هبق ناکنا لیجالاو روب زا ةءارش مهتاوصا اوعفرولو ) ا
 (ریسلانم ةمذلا لها ف ناحضاق) عنعال لرشلاراهظا كلذب عقب ناو ۱

 هدکد با دا مه انب لوالاکبولوا قرح لزم نالوا ه دنس هلحم هرذکهدرهشرپ كنیمذ دیز ||
 لزم هریک هدنحمارهشیماما كنعماج نیلسم نالوا لصتم هپ هروب زم هلح لزم ل دیز

 زالوا #باوطا# یرولوا رداق هعنم ند انب ی دی ز وید زالوا

 |(ح7) ةصاخ لع ینزاوط ا دمعلاو رص! اق نيس اا نيب مهانكسىفتاناورلا تفلتخاو) |

 ٭ یتمرا ۴

۱ 
۱ 

 ننن ہک ہک



 هک ۱ ۷
aga rear eoreramanarane cman raran 

 ںالوا مرحان هپ ودنکب ورک سنرانذا هنب رال م كرلیءهرا صعب دب ز ن دنن ابهر مرا
 زاکد یضار هککیدرنک هرلّمم ه دیز یرلبح اص ارالزمم هلفلوا ردیا هلاکم هلب رلناوسن

 كرلبنمرا مک اح هسال وا عون وید ر د ر اج هد زند دیز ه دنر لک دتا عنع ی دیز وید
 رولوا* باوا * ییرولوا رداق هعنم ندلوخد هنلزم رو نم یدیز هل: رالط

 حاکن) مراحم حاکن ین اک مالسالا مکحوهاع مھذ کا بجو اولساوا اوعفارت اذاف)

 رار ۷۱ یمذلاهنم عنم ملا هنع عنم یس لک طلا قو (طوسلان م هم دلا لها

 ) (یذلا ا هاشا نم القا
 هلذلوا هتسخ ه دنا بودیکه رح راد هلی رط تر اجت دیز نالوا ن دنس همت اط مرا

 دهع ضعنرلیم ذ ك د هوواو سناووا یرالعو او م ره یس هجوز نالوا هدم السا راد
 | هنقوط هلبا دهع ضن كنیرب كزروب زمو ك دب ز بوراو هنناب ك دیز درج نی زسکا
 تولک همالساراد ایمد ژروپ نمو بولوا توف ه دبرح راد دی ز ندالوا قحال م اح ےکح

 هدنرلکد تسا كا م اسنقا « دنرانب ینلاه نالوا ه دندب هبنارصن مان یتاسقا ی زق ل دیز

 هليا ارکشیادهع ضقت هلهجو وب زکیدلوا یب رحو زکیدتیا دهع ضقت زمسو دیز یناسقا
 هلن روک ذ م لوق قن یاتشا هشدد کا د هصح هرس ردپالاقتنا هک اب یسهلج كلام لوا|

 زاعلوا # باو لا # ییروتلوا تافتلا

 ی رحل ا ناماولعفلا صقش هم ذلا دقع طبعا ل لاق اذلو لوةلا صقعتشال دهعلا نا)

 (ریسلانم هیزطایف قار رحب ) لوقلاب ضقتب
 همالسا لیمکتلا دعب یتشانزوقط ورعییغوا ن دیا دلوت ن د هینارصن دنه كنيمذ دی ز
 تولاند رار وب رم یورع ک اح راهساوا ردیا رفک نیقلت هورع دنهو دیز هرکصندکد لک

 رولوا *باولا# ییرولوارداقهکمرب و نوجا دبی رتو ع میلعت مس ركب ند الص
 یهو همفشسلا لع تد 2ا6 ا دالا لعد ی مما اه دل وب قحا ةمذلاو)

 ر رضلالامحال اهنم ع يب نادالالقع اذاف اهلرظنا اهبلا عف دلا نوکیف هيلع قةشا

 (عأا ف اذکو ناضل اف قئاررص )

 درج دیز هسید م دلوا یب رح م دتبا دهع ضقن یذ دیز نالوا ن دنس هقناط یتمرا
 زالوا #باوطا ٭* ییرولوا نیا دهع ضقت هلکعد هل وب

 هدمالساراد ك دی ز هسنلوا مکح هلبقاطو قاخ هپ رح راد بودیا دهع صقن یذ ایز
 رولوا # باو لا # یرولوا دازآ ی دلو ما نالوا

 کا او ثرالا نعماکحالاراسیف دنرلاهلرمع برطارادب قنو دهعلا ضنیذلایذلا)

 لب هلوق (رمسلانم ی ما دادب ) كلذوحتو ندا اودالوال تاهماقتعب
 ضقشال لوقلا تضقن لاقول نح دهعلا هب ضف ام صاصتخا دیش ا هم قاعأاب

 (ذب راو رشعلا ین ییلب ز) طرح این هرک ذ
 نکیآ رلنک اسالقتسم هد هلحرب هد ه دلب رپ اهتسک ر فنر دق وش ن دنس هرثک تم لها

 هسلبا انبفی رس دسم هد هروب زم "هل جد ورعو ارشآ لزانم هد هل لها رال سم ضب



 هک ۳

 شلوایس هلحاسم هلغعاوا انن نفد رش دم هد هروب نم لح درحم راهننک ص عب الاح

 .. رد اق هحارخا ن دنرال زس یب هرفک نالوا نکا س هد هروک م *هلحم ویدرواوا

 راز الوا * تاوطا ۴ ی زرؤلوا

 هسلبا عقر هدا ز ن دنرللزم نیمسهیل زم نالوا ه دنس هل نیسم هو هدلبرپ یمذ دیز

 رووا × اوا × یرونلوامده هحل وا یواسم هنن رال زمن یل سات یکیدتا میفرت

 زوجمالباجا نیلسلا ءان ىلع مهثانب اولعب نا هم ذلالهال زوج لهلثس)
 (هنناخراتاتلای اذکو اصن هیادهلا یراق ) كلذ همذلالهال

 ی ر هصرع ن الوا دعم ن وجا توم نفد كنيرلیمذ هیرق نالوا یمذ یتسللاها هلج
 لها را هساوا ردپا نفد نی رلانوم هنیرادعمر, كني را هصرع تالع رو زم هلغلوا قیض

 رزالوا #باوخا# ییرارولوا رداق هبرحو عنف یرا روب زه یس هفاط فرع

 رصحیف نیلسلا رود نم اناتنب وا اراد اورتشا دوهبلانم موقنع مالسالاش لئس)
 اّاش ام نولعفیف اهوکلم مهنال ال ل اقف كل ذ نع نوعنع له مهل ةربقم اوذخنا و

 ( لیصفت هيفو سل هیربخ یاواتف ) یهتنا نیلسلاک
 رلیمذ ی رللزبم نالوا هد هلخحم یرلقدلوا نکاسنیلسم عقاو هد هداب رب ند هیعالسادالب

 هسلوا لطعم بویل اق ییعاج كف رش دج عقاو هد هلت لوا هلی را لوا نکاس بودیا ارتشا

 نیلم بودیا جارخا ن د هلحم یرابغذ لوا دیز نالوا ع رشلا کاخ هد هروپ زم هدلب
 رولوا # تاوطا# یرولوا رداق هناکسا هد هلح هقشب ییددالوا

 Gl الو تام هصرع ردق وش هد هل یراقدلوا نکاس اطلتح هرفکو نیلم

 راج روب زم عیب هسلیا یلستو عیب هبیذورع هم نک یی هصرع لوا

 رولوا * باو لا * یعرولوا
 هورع ويد یدیا یکلم میم میم هروب زد هصرع رز هننک ضعل ندنرلسم هدیروصو

 رازالوا * باوملا # ییرازولوا رداق هکمامردتنا طض

 هرصبلا هنع یلاعت هللا یضر رع رصم اک نیملسلل ارصم مهیضارایف مامالارصمناف )
 ایلقاما انال كلذنم اوعنع مل نيلسملاعم اونکسل ارود هم ذلا لها اهب یزتشاف ةفوكلاو

 نیلسلاب مهطالستخا و اونكوب نا یسعف نيدلا نساحم ىلع اوفقل ةمْذلا دقع ےهنم
 اذا اذه لوقب مامالا انش ناکو هنع یلاعت هللایضر لاق انلقام ققحهب مه هم نکسلا
 هفصلا اذهب مهاکسب هام للق الو نسل تاماجب ضءب لطءتالث ٤ ناکف اولق
 اورحاو كلذنم اوعنم اهلیلقتوا تاعا جا صعب لیطهتیلایدوب ةو لعاورنک اذا اماف ||

 هللا هجر فسوب ینا نع ظ وفح اذهو ةعاج نیملسلل اهبق سل هیحان اونکس ناب

 (برخ الهال سیانکلاثادحا یفیسخرسلا مام اللر کلاس ح یشلامالا ق)یلاعت

 + الامو رفاکلا نم امالسا نوکبایف عون 9

 دور و ورع ییغوا نالوا هوّتعم لدب ز هبسلوا یرشم ةلمالسا فرش یارصن دبر

 رونلوا* ب اول ا* یم وتو مع هلی رلءالسااعبت كنب رافصدالوا

 ولو ٠
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 (رسلا نمی هبیتع) هوتعملا دالوااذكو ا سعراص هونعل اوبا لساولو)

 هلتیعبت هدب ز كني راغص دالوا لدیز هدقدلوا یرشم هلمالسا فرش ید دیز

 ندنالص ءارافص هسلوا شنا قیلطت ی ةبنارصن یدنه یزاناكراغص دیز هدنروضوب
 ' رداأق هغملا نو دنه رلندیا نرد لقعت ءارافص دیز هسالوا یرارخا ؟هنضاح

 رولواکتاوطنا#یمرولوا

 ( ضثارفلا ىف هاشا ) هدح نود هبنا مالساب اسم یفصلا رضي و )
 هنم السا هسلک همالسا مغض رع لیغوا نایلوا لق اع تولوا هدنشان قلا كنيد دز

 زاملوا #< باوملا # یبروئلوا

او رم رغ هراو نینس نيچ هورگ نا نارصللا هوا یعذاف مساریفصنع لس ) ۱
 تعد

 حجم وعملا بحاص لوقت دارلاامو نمل لوقلاف مع هئاو نینس مش هرع نا تلیسلا هما |
 ا دا ارملاو دف مهلا عن SD ۸ هری لهالع ضرعد تاخا) لقاعلایصا | مالسا |

 رسو هيلع یلاعت هللا للص یا نا یور هنال اهقوقاخ نینس مس علب نم وهو رم ۸۱ لقاعلا

 فر لا هباجاف عیسناوهو هبتعلاعا هل یصر ىلع ىلع ماللسال" ضرع

 ( دنرلای حاف اذکو هیادهلا یراق یواتفنم )
 ن هدقدنلوا ضارعاود نس ر دیا میب حبسن نوت نس هي ید دب ز ندیا ع رحبسل

 مکح هتمالسا كدت Ek در هسعد هلتعاج نکل بوید مدلیف زا هر ؟ لا

 ۴ اوا #بآ اوا ۴ ییروللوا

 هاش مک دحاسلا صعب ىف نذ اوا هعامح ` یصهزا سقاوا عام لصول رفاکلاو)

 (لیسم رفاکلار صيام یوضر طع )
 || لوا هسنلو حارخا ی د اعهو یس ندب رحراد هليا یرغص دلو هب رح هرفاک دنه

 زالوا ٭ باوا ٭ یمروناوا مکح هلیمالسا دلو
 ساب اب وا عیب هتمذلها دلولوا ندلک همالسا دنه هدنروصوب

 ردق وب < باول ا ردیمراو

 هسشنب هدقدلوا علاب و لقاع هدعب بودی ارشایدلولوایدوهب دیز ندتمذلهاهدنروصو

 رونلوا# باوا ٭ یرونلوا رج وبدلا عب f رم دلو هدیز ترک

 مالسالا را د ىلا جارخالا السم راص هلال همدلا لهانم 3 نا ین 2 ه وبا

 تامول اذهلو 91 الاب م تاک م سفلاب ےن مب هيف زارحالا نا رابتعاب برطارادیف یسعاا وا
 رهظ اذاو اهًاطب نا هل ناک همهسین تعقو نم اهآرهتسأف تاک تناکو ولو هلع لصب
 ذفن اهعا ول ناک ناو فدا لها نم اهعش نا مسل لحال الق اهمالساب ا اهنا
 اتههاهمرلسام د م هتال همدلالها نما هع ساب الفاھپ ویا دح ااه عمو یس ناک ناو عبا

 (رسلانم ةمذلا ها نم حابیايفرکلاریس حرش )
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 كدیز بویلک همالسا اه فن هدقدلوا هغلاب و هلقاع هیر اج هدعب .ب ودیا ارشا یدو

 وشا هدنرضح هیراجو دیز بوراو هبیضاقررکب و ورع ندمالسالها نکیا هدنکلم
 | طب بونلوا حارخا همالسا راد ةدرفلم بوبلوا اعم یرب ندننب وبا هدنرفص لاح هیراج |[
 ییانا هدنرفص لاح هی راج لوا جد دیز هدنراکدتا تداهش وید رد هلسم مالسالارادل |
 هرکصندقدنلوا جارخا همالسا راد اعم بونلوا یس ندب رح راد هلیا هب رح *رفاک دنه |

 هجو اركب و ورع یضاق هسلبا دار هنیتماقا هنساعدمو یوعد وید مدینعا اشا |
 هلیس»رب یب هیراج بو دیا مکح هنمالسا كن هیراج ل وا و لوبق ینراتداهش هرزواررحم ||

 ح رولوا *باوم ا۴ یرولوارداق هرج وید هليا عیب
 ۴ باو ا ۴ر دن رش مکج ندی بر هنیرزواهدقدنلوا عیب هلسرب هی راجلوا هدنروصوب |

 هسرعا لوق رک او اهبف هسردبا لوبق رونلوا ضرع مالسا هب هروب زد

 ح . . و دیاربج همالسا هلسحو برض یمالوم
 هزال ادر هتلعح اسم هزا نالسم نال دع نادهاش ده شو لسع تسلو یدانا لاقواو )

 | لعجق هنم هد دوهشلا ةداهشب مالسالاتسنام دعب هدو” .دوهشلا ةداهشب مالسال اتا
 لتق مالسالا مجرب, نا رح وهف لسا ناف نیدنرلا راسب ساقبف درا مث السم ناکه ناک | ۰"

 دنعو اندنع ةماوا تناک ةرح ارعا لتفتالو (الامو اسلا هنا قدصايف رییکلآرسحرش)
 مطتو سبح و هيلع ربجت تبا نا م ےظنلا یف اک لتقت اهنآ یل اعآ هللا هجر فسوب یا

 تووا ست تح عفانلا راس نم عنقو ةبرشو دمت موي لك

 ( داهلا فن یناتسهق )
 ۱ تولوا یسارتشع كلم هدندب كنیدوهم ورع بوراو هبیصا دیز نالوا هدوب و هد هدلب ر

 ج ارخا همالسا راد ةدرفنم و یس هدرفنع بویهلوا ح ارخا و یس هللا یرب ندی وبا ا

 ورع یضاق هدکد ید EE ۴1 هرو زم هن راجنکیا مس مالسال ارادل اعرب توتلوا

 دنهیسانا هدنرفصلاح هیراحورع هدکدلبالااوسنودیاراضحا هعرشسلح ی هیراجو |
 مدیشعا اشا یی هیراج و دنه هرکصذدقدالوا جارخا همالسا راد امو یس هلبا هرفاک ||

 بوئلوا جارخا همالسارادو یبس ةدرفنم كن هیراج بودیاقیدصت یورج هیراج هدکدید |
 كنهزوب رم راح هل در لوق لدي ز هسا لوا ت بات اعرس یمهدلوا یزسم مالسالا راد اڪن او

 ريج ود هليا عب هلسرب یب هیراج هورع بونلوا مکح هنمالسا مالسالا رادل اعبت
 زاملوا# باو لا یرونلوا

 لقعب نا لبق تام هي وبا نود مالسالا رادیلا جرخاو بیلا لهانم یصلایس اذاو )|
 | رادلابالسم نوک رادللاعبات ناکام ھدحاالو ها ویا هعم نکنم ول هرال هيلع لص مالسالا

 |  (المو لس یف قدصبایف ریکلآربس حرش ) نیلجر ةداهشب الا هکلم لطہالف مهل جز اصاخاکلمراص هلل هنداهش لقت ل یذوا سم هلا مهضعبل دهش نیس نم

 باب و

 لا ن دب رح راد هدنرفص لاح هر وب زم هیر اج نوڪ هیراج هرفاک ن الوا هغلاب و هلقاع ||

 ]| الجر نام ميهعسقوا مامالا ےھعاب ناف (رسلا لئاسیقرافصلا ماکحا) هيلع لصيف |
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 هک دقدانزاو نیدنرلا ماکحا باب # ۱

 سم كدب ز بونلوا مکح هنقوخ هرکصندقدلوا نحال هب ر>راد بولوا دنرج اسم
iدیز هرکصندنراکدتا م اسنفا قسایشا ینیدلوا كلام هدنلاح یالسا لدیز  

 ندراروب زد هليا | اضقاب ءا و | نالوا هعاق هدنردب كرار نم هسلبا تدوع اسم

eزولواتاوطتا#یمرو وارداق دغلا  

 هنهضب نا هل سولف هدج ل نای االالاوهدخا هنراودبهدح واخ هقامب رک ادعب السمداعناو)

 “غلاف دن ران نود ال e تراولا هففرصتامدءهد الا .

 ات ی و و a ا ۳

 Ci اتاق ىلىز) هفلباو هکلم نم هحرخ ام دعب هنعصد نا ه سپ دهاوهقیر ر ظا

 هلبا تبعبت هدب ز كن هرغصبذن ز یزق كدي ز هدق بلوا فرشم هلبا مالساف 0 ید دیزآ
 ۱ جوز هی دو رگ ییسفن ت ا وا هدد هدودلوا هفلا زه رکصن دقدنلوا م کک شالا

 رونلواسش لوح لك همالبنا نو OE مر ۳ هتل ا ۱

 ی سا ادا ی صااو ااا ناک ۰ 9 او الا ببب منا لتقب هتاف در | هی ( ۱
eانو ع نيلجر هداهشب همالسا تس اشا ۵  

 ) دیرلاق راصبالا ری ونت (

 ربج همالسا ید روب زم دلو هسلوا شلوا یدلو ندورع لبنی «دنووصو
 ی لوا ۴ تاوطا ۴# یروتاوا

 هنهقا دلو ةدنرملا تداول اذهلومالسالا ىلع روبح هنا تیحنم امکح دنا ناف الا
 دا بیر میام الا

 یت وب كمالسا ااه لع یسنع ترمضحو یسومترسضح 2 زا یوق كدب ز
 كنب رلترض> ابملا راشم هلی عوج ند روسو را هننکضعب ندنیلس هدک دا راکنا
 مزال هن هور ۴ هسلوا صم ب واز ارقا ورع هدنرلکدید هلبا زارقا ییراقدلوا ممغب قج

 رونلوا اارحا نیدنسه ماکحا ٭ تاوطا # رولوا

 ناس ن ه دنسل ضر ذوا شیان باعوا مالسلاو * هولصا |یهیلعءاینالاص عمری! ن 0

 (۳۸ین هیداع) كتف مالسلاو هولصلا هلع نيل سىما
 یعطق قتهرح لک با EES .مالسا هقناطر ندشاوطنالوا هدنسلاوح داد

 و د هلا رحاب رکذ بعل سالباو توباط هک لاالحا فمر ع هن نالوا وغلا

 هدلرح یرلکدتب نصخو تو ءالیئسا نت یو رها تعاطا هلبایراسرو
 هلبا رکسع ی يسلاو دادعت هلغلوا بر ,حراد اعرس مضوم لوا تودنا اج جو مک راکحا

 هب باورم هنن ررزوا صبح "وم اع صا نالوا رداص هززوا فی رش عرش یاضتفم

 ناوسنوار انا جا انف ماسال اب و فیسلا اما هدنقح یار کن هروب رم اط بودا

 | ءاد سای یزرروب نمرانالوا كلام هناوست لوارا هسلبا قاقزسا و یس ییرلتراوذو



XV 
 | مالسا لوب هلعوحر نددادترایناوسن رکا ٭ باوا # ردیعورمشم یراقبا شارفتساو
 ندقر هسراردیا مالسا لوبق روه ظلادعب ر دلالح یرالتطو هليا نیع کالم هسیا رار دیا
 | ئطو هلح اکن كلم هنو هلیا نیع كالم هن هسیا را زا لوبق رکا ز الوا بس هنیراصالح
 یرلکلام رکا رارونلواربج همالسا هلب رض و سبح لتفلاریغب زالوا لالح كعيا نابرقو

 راردیامادخخسا لر هديا ربج همالسا هسیارارولواجاتح هنیراتمدخ كناوسن

 لتقب ناف هيلع روهظلا عقو مت برح راد مهراد تراص تح اودترا ةدلب لهاناواو )

 نیح هقينح قتل هنع للاعد هللا یضر قددصلا هلعف اک یراردو مهواسن ی سو مهلاجر

 (نیلسلا نمدنرا نیفر بک ریس حرش) اودترا
 هلباناپسم بودی ریست هلی رلعسا مالسا لها ییرلع یرایلاها كت هیحانرپعقاو هدمادونرا

 الالعسا هدنژ هی رق نکیآ رارولوا هدنساعدا مالساوید زنا سم زولکدرفاکرب هدنراکدشروک

 نالوا هربتعم یراصنلا نیب و تدابع یک هرفک هلبا یراس اباپ هسبک و بوب یتا ریز خ
 موبلا هتفالخ تدلخ مالسا ناطلس هلی را لوا ردیا ارجا یرفک ن یبا هدنز هفورعم ماد

 را هسروبب نییعن هنب رارزوا هليا م السا رکبسع ی دیز ندمانا تالو یراترمضح م ابقلا
 مکح هدنفحیرلارشوعیب كنب رلاسنولاجر یکیدلیاریس اولتقو هب راح هليا هروب نم لاها
 یراقدلوارکآ هروب رم هةناط ا6باوطا ۴# ردن مالسلاو ةولصلا هيلع منالادیس و

 هدنصوصخ یلاجر هسلارابدتاحورخ هلکلاب ندمهالایلو تعاطاو نصحو ءالبثسا هرب

 تعص هنیوص :ارغیرللام رزاملواقاقتسا روللوا ارحا یسانعممالسالااماو فیساااما

 نیع كلم هسراردیا مالسالوبقیاوسن رارونلوا قاقرساو یسیسب رارذوناوسو رووا

 بس هنیرلصالخ ندقز یرلمالسا لوق روه ظاادعب اما ردلالح یرلئطو هلاکت كلمو || -

 لالح كاا نابرقو طو هلحاکن کلم هنو نیم كم هن هسررُغا مالسا ل وق رکا زالوا
 كر هدیاربسح هپ یرارذو ناوسن وید زکیلک همالسا هلب رض و سح لتعلا رغب زالوا

 جورخ ندرمهالالو تعاطا ویا نصحتو ءالبنسا هروب رم هشناطرکازردپا مادنعسا

 زونلواارجا یمکح مالسالااماو فیسلااما هدنقح یلاجر بوتلوا ذخا هسیارللکد شبا
 هلأ برضو سح زاعلوا یسو لتف یسٍ رارذو ناوسن رب

 ررونلوا ربج هعالسا
 ےهبلع روھلا مدو اذا یح برملا راد ےھر راد تراص دعو مدرادلبع اوملام دودو )

 مالسالا اهلها یعدب هدلب ( هعداوملا قریکاا راب حرش) ا ةي هلام نوک

 نولسلا مهلع راغاف كلذعم ن انوالا نودبعي و نآرقلا نؤرقبو نولصب و نوموصب
 هکلل قزاو هندونعلاب ن روم اونوکی ل نا اولاق اب ااسلا كلت نم اسم یزشاف مهو هس و

 مالسالا اورقاال مجنال مهنمروکذ لا رانکآا ءارش زوحمالو هم رافصلاو ءاسنلا ءارش زوج

 مهرابکقاقزسا و ا روج نيد ص اوناک نانوالا اودع

 مهقافرساو مس نو هکلل دیدوبعلاو قراب نی رقم اوناکناو درا لھا نمزوخال 6 |
 أ اهلهاوذما تناکناو (رکسعلا رسا ازوج ل E داف |



۷۳ 

 هلآ یل اهسح نال مالسالا لعاهن ورم وامنومدنهسب ملا تعفد اهتمدخلا نوج تحت

 ٠ اهسحیف لاعنهللاقح ىلع مدقم اهتمدخق لولا قحویلاعت
 ( ےھرف یکطا فیکدنراا قریکارس حرش )

 راد ل دیز ءلغلوا خال ج اح ےکح هنقوخ ادت هب جن راد بولوا دفا دیز
 تدوع 4 ام سد دیز هدعب توتلوا مکح هنقتع لدنه یدلو ما نالوا هدمالسا |

 رداق همادعسا و قاقَرسایدنه ۲ تاذخا لام نالوا دوجوم هدندب یساب رفا بودا ||

 زالوا ۴# باوا ٭ یرولوا 1

 ادقن هنیعب هلام نم هتروی هدحواخ مالسالار اد هقاحب مب کل ادعب دیر اداعناو هلوق)

 قراق نودوعیال هير دمو هدالوا تاهما فال ه ذحا اضورعوا 2

 ( اصل دنرلاق ربدقلا ۳ ۱
 نادا مدقم نوکنوا رکب هدئس ههحاوم نار صن ركب هدنروضح یضاق رز درا

 یعدم تودیاراکنارکت هدنراکدید یدشلوا سم بودیا ملکت :یینداهش و یرمت ند هلطا

 جد تد اهشو زر دهاش دم دانا روا ر ره هو کت وار و دو کیک ون را

 || کح هنمالسا ركب بولوا هلویقح یرلتداهش هرزوا هخوو كرار وب زم را هبسید زر هديا

 روتلوا ۶# باو لا ٭* ییرونلوا
 (ءاضلا ف هابشا ) صلاطا دلا ین یوعدلا نودب ةداهشلا عمسا )

 هرکصندکدتبا مکح هنمالسا *ارکب بودیا لوبق یتداهش و دب ز یطاق هدنروصوب
 اأ بويعا لوق رک: هدک دنا صرع مالسا نوکر هو سح یر © نوک جوا لاهم سالادعب |

 ر دعورشم * تاوطا# ردیعورشم لتفادح ل کی هساوارصم هدندر

 ےکح هيفا وقال RE ید دز ندتسیلاها هدلد رب ن ند هبعالساداالب

 ر داق هماسنقا لام نالوا هدمالسا راد ی هرو هدمالسا راد دز هسالوا

 ۱ رارولوا *باوج ا۴ یمرارواوا
 | هدلب هلکما قا هب رح راد و دهع صقن دیز ورع نالوا نان هل

 || هدعب بودیاعب هرکب و ضبق لام كلدیز رولواشلوا اع هبیربمیلام نالوا هد ۳

 | یلام لوا هبرو هسلوا توق ندعا دجحا یتلام هرکصندندمر بوقیح همالسا راد ابمذ دیز

 رارولوا #باوخ #۱ییرارولوا رداق هماسنقا هدنراد بولا ند رکب

 ملا هال ےھشرول مهم عفد و مهلتق ىف نیدترلاک هل وا ق اهلالا همذلا لها )|

 ۱ روت و یار را نی تو

 | ی هضورفم هولص اکسس ےن صعب ب ولوا هدنساعدا تم دیز نالوا هنمان اسم

 داطایاثما كنو بولد هگو ط مدالشعب یی هضورفم موص هث رم ,صعل و دلی م دالشغد |

 تاب ًاع رم ینیدلوا داسلاب یعاس هرزوا هحووپ و راه ظا یغیدلوا هدنداقتعا هقدنز و |

 ردبجاو#ب اوط اگر دیعورشمیتف ةسایس هلبارمالا وا كدیز هسلوا ۱
 || هلومقم یس هب وت هرکصندقدنلوا ذخا هلا هقدنزو داخلا هرزوآ ر رح هجو دز هدنروصوب

 ۱ ۳ اباوط ۴ ا
 ا ی م س

i 



 اس

 ۱ ¥ مهرابدو ضواورا ماکحایف لصف #

 . أهلا یضر رع وركب وا و فذق هل انز هب اهنع یلاعت هلنایضر هقیدص هشباع نینعولا ما

 ںودنارفکت ینیتارضخ مارک باصصارتکاو راکنا قیرلتفالخو نعلو بس هپ امهنع یلاعت
 ندتنسلهاو تودردلمفا ندمالسلاو هالصلا مهیلع ءاسا معلا لوا رشغ جا یا

 هی هلطاب تاداقتعا بجوم یرفک یلاثما كنو و بوید ردحابم یب رالتق كنیلسم نالوا
 3 دمراحراخ هنن هل 2ل دید رازح اد هدمالسا تلمیس دا ضخاور نالوا دتنعم

 تاب هزوک دم هریماخ هبناط ۷ ناو ا# رد هدیکخ هث یرللوتقعو ردیعوربشم یرللاتقو
 یرللاح نرلصم رغ نمد دنحاو یرللاتف رد:هدنیکح نیدنم و ردراحراخ ندا

 یززاغن رد هدننگحرالها یرلنوم راسو یرلوتعم ردلکدزراح قعلوا كرت هن رزوا

 ز اهلوا نفد هنیلس-رباقم و زاملق
 هيلع مه امییع اورفاو اولناقی مهیهاذمیا نيعاداوجر لام ةدسافلا بهاذلا لها)

 ةنازخ ) دی زل | ىلع نور قالو نيدن ره اوراص ارفكن اك اذااما ارفک ب هذا كلذ نكي ملام

 سا و ايتدلا ىلا تاومالا ةعجرب ےھلوق ف ضفاورا رافکا بجو (رسلارخآ ق لکالا

 مھلیطعت ونطابماما حورخقیهلوش و هلا هالا ناوّدمالا ی هل حور لاقتاو حاورالا

 سولاف طلغ مالسلا هيلع لبرج نا مهلوعب و نطابل مامالا حر نا ىلا ینهنلاو مالا
 الؤهو هنع یلاعت هللا یضر بلاط نانا لع نود سو هيلع یلأسعت هللا لص دم ىلا

 عياسلا ع ونلاف هیریهظ ) نيدترملا ماکحا مهماكح او مالسالا هلم نع نوجراخ موقلا
 ینبلالها ےکح ما ةدزالها مکح مهمکحنا ةيحالملا كح نع لئسامل لاق (ربسلا نم
 اجا فلتحا مهت وت نعو یهلتق نعو مهیرارذو نهلاوما مک نعو ےھ همانا مکح نعو
 نمو تقولا ماها لوس سلا نوزوحم مناف هدرا لها ےکح هم هضعب لاق ف

 میر ارذ و ےھلاوما و حاب مهژامد رفکلآلھا مکح مھ کح نوکی اذه هدنتعم ناک
 اهلصا ىلع مهراد مکح یلاعت هللا امهجر دحو فسوبیبا لوقفو مالشالالهال ی
 نكيملامل هنع یلاعت هللا یضر همنحییالوف فو اه ےھماکحا روھ ظا برطاراد مکح

 اس اهنگ نوک ال ترطا رادب هم اتش مارا
 (ندلا لوصا باک یف یواتفلا رهاوح )

 ندضفاور هلی كنبضفار نالوا هما هاش ب ولوا هدنکح تت یرابد مچ فاو
 ز هسلبا هلتاقم هبنالع هلا هشاط رندن سم هدمالساراد تعاجرب نالوا هعنم بحاص
 ییدتا دّوع هلبا یهاشداب ناعع لآ نالوا نيطالس ناطلس نيسم ماما ر وب نم هاش

 كزوروکذ م نیعالم صوصخ یلعرولوا * باولجا # یمرولوا شن صقن یلص
 فطل مص نالوب ع وقو لصا نعر دبجاو یرالتق هرزوآ یهجو ل اصینسا كنلاجر
 لها توق و تردق نامز هنرهرد هکراتم دقع صا نوعا زاظتنا هنیروهظ یهلا

 ردنحاو هنیلسم هءاصارجا یالوا بحاو هدنرلقح هدکدتبا روهظ هعالسا

 هگالوو#



Vo 
 ) نیملسات هوق 2 هبال مهر اد ىلع اوبلخ نیذلا ندنرلا دوم لالا هذه ىف سا ۷و ۰

 فال ةعداوملا لع رتهنم للا ذخا هرکی نکو ےھل اخ ذعداولا تناکف ےھلاتقیلع
 نم حارطا دخا زوععالو حارطا هلرمع لام لا نم هعداولا لع ذخوام نال ترطا لها |

 ممهنم تكلد مامالا د دحا ناو تبرطالها یالخ ةعداولا كلنکف هعذلا دععل ندنرلا

 مراد ىلع ب بلعامدعب و ےھلاوم !یفالومهسوفن ین نیلا نم ےھل اناما هال مهیلع هدر

  ۱د نراص دفه  E BETSنیملسل دينغ ےھلام نوکی مهیلعروهلا عقو اذا

 اولسا نا و مهیلع دربال نیملسم الاس نوکی هعداولاب مهنم ذخ وام تلذکقف
  ۱داواى کلا ریس حرش) )

 كنورو رم نیعال ند هنسک ندیاموعه ن دمالسا لها هنت رارزوا یزراد ےک صفاور
 یراکدلبا لتف ن دنیلسم كنیعالمو نولوا ران زاغرلتدیا لتق ین رللاجر نایلک همالسا

 رارولوا # باوا  یزرولوا .دیهش را هتسک ا
 یا هللا مهل ذخ ضقفاور ن 1 هدم راد نالوا * کح تع كن دالوا ل اما هاش

 یندیارارقا شیراقدلوا قلا لع ءافلخ مهبلع یلاعت هللا ناوضر ناامعورعو رکب وبا
 نیعجا مهبلع یلاعت هللاناوضر باعا تک | ادعام ن دیلع ترضحو بودیا رافک ا

 وید ردرلّمفانمو ر درادن مه هننراترضح اهنعلاعت هللا یطر هقتدص هشداعو هنناریوح
 هرودنکق ذق هلبا انز هنیرل در طج انهنعلاعت هللا یضر هتمدص هشداعو نعلو بس الع

 جراخ ند هیرع دعاوق هب هع رک انآ هک ن دن الا میظع نآرقو بول تد ابع
 تانآ نالوا ه دیرلقح رلقفانمو هارد انعم هد را دساف یار هرزوآ هعدانز بادو

 ین رالتق لنيل مم نالوا ن دتنس لها بورد رد هدنرامح روک ذ م مارک ب اعکا یی هبنأرق

 | هج ووپ یس هلاض ءال نول لالح نیراتطو حاکت الب كني راکدتیا رسا ندنژراسو حاتم

 هد اکل اوقاوب یرلعماس راشو یراها رک ماکحراسو هاشنالوایراتتدنربعرب و زااوتفهرزوا
 كنيعالم نديا دافتعا قحیاعفاو لاوقا هلوعمو رادسلا داقتعا نح یهدسافلاعفاو

 راد یزرادد »تاون ا۴ یرولوا ترحراد یزرادد یرلکدتنا نک یراودن قو 2 ردزوا

 ٠ رونلوا ارحا نیدترعماکحا هنب رارزواوبونلواارج |نیدن رخ ماکحا ردن رح

 نانلوانک ذلەنشلىا نج هن ررزوا كنءرو ره نیعالم هقناطرب ن دنیلنسم هدنروصو

 هد راد لواو كن رالاوماو ین ابصو ءاسو لاحر ل رلنالوا دقتعمو بک رم یرادس اقم

 نیس مکح تن رالاوما او سوفن كن هرفک نالوا رفاک هلبا لصا رفک ب ولوا نک

 لاصیتسالاقد رطیلع یلاجرنایلک هماللسا كنوروپ رم نیعالم × اوج لا * رد هلهجوت
 دکدلکدمالسا كنب راند را رووا رج همالسا هلقب رطیربغ ن دلتق ینایبصو ءاسنولتق

 | نرخ رام رقاک هلن زا خاز و سج تولوا ن . جد هدرابد لواو زالوا لالح یرلتطو

 ءاسنولاجر نکا ردتعنعلام یرالام بونلواقاقرسا ینایصو ءاسو لاجرر د ۰ دنیگج

 قجاردلالحیراتطویند كتب راست هبباک نایلک همالساو ژاهلوارمج همالسا یناصو
 ر دکرک مان زازحا ن دض رعت هتنس لها نالوا هد راد لوا
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 | گیا یلعابلع لضفب ناک ناو ارفاک نوکیامهنعلب و نینعْسلابسب ناک نایضفار )||
 | دی ورلا دلاصساب لاق اذا الا عدتیم هنکل ارفاک نوکیال ےھنع یلاعتهلایضر ناغعو رعو]
 رذاک و ھف رکب یا هق الخ رکنآنمو ( رثکلا ظافنا نم ۱ ۳ هصالخ ( رفاک وه ذي

 رافک ا بجو امهنع لاعتهللا یضر حصالاف رفاکو هف رع ةفالخ رکنآنمو مح صا نا

 ملط و یلعو ن اًغعرافكأ ب مهر افك | بجو مهاوس مالا عيج مهر افکال حراوخا |[

 (اطخو ارفکو ا امالسا نوکن ظافلا یف هیزازب ) ےھنع یلاعت هللایضر ةشناع و رب زاو |
 هللا لاق وا ةباعكلا نم نکیل رکب وبالاقوا انزاب اهنع یلاعت هللایضر شاع ف ذق نمو

 نح ضرا لها دترااذاو (تابان | نم ناسللا تابانج قیس دقلا یواح) رفکب لع نم یر ||

 تراس دقف اهف مهناکحا ترجو نودترملا هيلع بلغو الا یذالو بس اهبف قيم |
 ىم دقلا یواح )یوتفلا هیلعو اندنع اذهو الوا برطا زادب تلصتا ب رح ضرا
 نوکیكلذو ةعنملا ناما رادو هم ذرادو برح راد نوكتامنا راذلا (مسلانم نيدترملا ف
 اهبف نم یس لبر حرا درا دلا تناک ای ر>ناطاسلا ناکا ذاف مهیف ركح یذلااهناطلسب

 یا ےھیلعرھط اذاو هلوق (ذعداول این رییکلاریس حرش) ةمذلاوإ مالسالاب فرعنمالا

 هيلع لاعت هللا لص هنال نوفرسب ف مهنایصو مهواسنف نیدیرلاو برعلا کرشمییع
 ةفینح ی قرتسا هنع یلاعتهللا یضر رکب وباو نز اوهو ساطوا یرارذ قرتسا مس و

 (رسلانم ةي زلنا ق ریدقلا حف) اودیرا نیح

 ]| همالسا كضفاور نیلسم ن دیا موج ن دمالسا لها هني ررزوا یرارادد چ ضفاور
 یس یندییرلتلک هعالساو ق اق رتساو یس بويعا لتق نکبا مزال كا لتق نلاحر نایلک

 ردلک د # باوطا# ردیعورشمیراعآعسب وقاقَرساو
 كنوروب نم نیعالم لر هنسک ندیا موعه ن دمالسا لها هنن رزوا یژرابدد مت ضفاور

 همالسا هلی رللوا ه دنمکح دتره راهی راج یرلک د تیا ق اق ساو یس ن دنرلاس
 زالوا # باوا ٭ ییرولوا لالحیرلتطو هک دلک

 دؤهبلا باكلا لها قوس رافکلا نم نهربغو تايسوجلاو تايذنولاك ك رشال تامراور)
 |. (حاکللا ین یمدقلا یواح)ریغو نیل كلعنهطوالونهحاكنزوالفىراصنلاو

 نیطالسدیس هنب رزوا یراددمگ ضفاور نالوا « دنیکح در یسبلاهاو تر>رادیرارادد

 ندمالسا رکسع نانلوا نعت ندنرلفرشلارهاب فرط ٌلرمهاش داپ نالوا نیلسلا ماماو |
 نالوا ه دقتعم هلیداقتعا ضفر بج وم یرفک ك صفار ورع بور او هراب د لوا دیز
 ندندافتعا صفر دنه هرکصندکد شنا جارخ  همالسارادوقاقتسا ییدضفاردنهیسهحوز ||
 ی دنه دز هرکصندقدلوا  دعتعم یبهدم تعاجو تنس لها بودبا ع وجرو هپ وٿ ۱

 زا .دولوا #باوطا#یعرولوا لالح كعب ئظو هلما نی تالم حاکن الب

 , || هدنابح ورع بوللوا یس نکیآ یس هجوز كنضفارورع دنه ر هنسکض عب هدروصو
 داععا هنب رالوقوپ لا لهنسک لوا رهسیدزالوا لالح "یطو كل دنه هلغلوا

 زاعلوا # باوطا# یی رونلوا



INN 

 ال ما كلذ وه بلط ءاوس دلا تدب ق اهسیح لع اهالوم ىلا عف 3 ةمالانکل )|

 هاو انمال هناخ مادیسالا یف دیسلا قحو یلاعت هللا ىح ۵ نیب اعجاهمجوه یلوت و حاف

 دعف اهو اهتم دخنم نت و لتم هنال هيلا | هعفدیف ة كنافال هلال دیرلا دبعلا قاللخ |

 لها عم ل اتقلا ( ندنرلا باب یف قلار رڪ ) اه واطتال هنا هللاهجر ییاهبسالا حرص

 پوش اواوصی انا هج مهلت اہ هتاف | ارفک بجو تی ےھتع دب ترهطاذا ءاوهالا

 هعیسلا و ةيلاغلا الا مهت وت لری مهضعب لاقور اعیج مه و لشیاولسا و اويا اداف
 ( ءاوهالا لها رفك ىف لوقلاق ننلا یلاس ديهمت) صفاوراس

 ناو ن دندالب مع ضفاور نالوا ءان ی لما یسلاهاو برح راد یزراد
 تاداقتعا نالوا بج وم یرفک ن کیا هد ه دلب لوا یضفار دیز ن دنسل اها ه دلب مان
 یه ذم تع اجب و تنس لها بولوا ف رشم هلمالسا یرشو ع وجر ن دنس ه دس اف

 هدنضفرلاح ل دیز هسلوا توف ه دعب بودیا لهو نکن هرکصندقدلوا دقتعم هرزوا

 لاعناهنسهنرو نالوا « دمالساراد یارافع نالوا ه داون تولوا كلام

 نعا ٭ باوا ٭ ییز دیا

 مالسا راد بودیا 3 هونعو موعش هنب رزوا هروب زف هدلب هفاطرب نا رسم هدلیرونص وب

 رونلوا ٭ تاوطا < یمروللوا تونع یارافع لوا ل تیزه هرکصت دنرلکدتیا

 .ome رادلا ئالت لع نول سا وتساق مهرا 3 5

 هتعی دوو هیضاراو هرودو اهنطبینامو یل ا هنأ معاق رابکلا هدالوا من معي و ریفصلا ٠ دلوو
 دقف لاملا نم « دی ین ام نال انل وق جاوم رال هللاهجز یعفاشلا لاقو ی رح دنع

 دعصاع هدب نالو در وا وه ح حاملا ںاملا ىلع هدب تقبسنملکو نیل سلا ىدا هبلا تفس

 ریغصلا هدلوو هموصعمهسقن تراصاک مانغتسالانع از ارگاموصعم هدیینادراص هزرح

 السم اریصب مل هنأ ماو رنکلا ه دلوو مانفتسالا نع دعصلا هل تثق هل اعبت همالساب
 عبات نین او مانفتسالا نع موصعمریغ یبرطا رفاکلاف اب رح ارفاک یف هلاعیت همالماب
 ىلع درب ءالبئسالانال قار سالا اهم ذبف اهن زجا نم نح هال هبرطاو قرا یف مالل

 هل ] نکیٍف هتیامک یھ ےھناطلس دی ظوفح رادلل عبات هناف راقعلا اماو اهن نجا عیج

 او رادلل اعیات رامعلاناکف هفرصتلا هلقالا دیلاالو هيماخاهظفاحا ديلا راقعلا لبع

 ام کالم اهبق ۳ مکحر ,مظو هملغلا و رمعناب بر لا لها عاقب تکلم اذاف هلصا قرامبال

 نیلا جرخو بر اراد ف ساولو (برطارا دینیسپلجرا باب یوضر طیحمر) اهل عباتوه
 یسخرس محو ) ةمالسا السم ر صال ربفصنا « دلو ةلهافرادلا لجن وللا ولت م

 (رسلاباک نم برملا راد ق لسی لجرایف
 نلبسلا ن الت جول ةا در فا یرار دم ااو ما نیو
 راد لوا دی ز نا دمالسار ؟سعن ناللوا نابود و ندیرلف تلا رھا فرط یرلترضح هاش داب

EOL ۱ 1هرکصندکدتبا جار اب رادویسیدنه نالواهدفتعم ی  

 عاضرا هدنهنب ربفص دلو ورع هلفلوا نل تاذ دنه هسلپا اتش اند دز ی دنه ورع
 رس ۳ ۷ زا ۷ ۳۳ و



VAR 

  ۱ر دقو * باو لا # ر دیهراو لب ه دکمردتا

 # هک رخآ عون
 هب هلطاب تادقتعم بجوم یرفک بولوا ن دنسبلاها ی کلم مع ضخاور نالوا برح راد
 | فورعم هلتدابس درج هسلوا فورعم هلبا ت دایسصهاورا نیب یضفار دی ز نالوا دقتعم

  ۱زالوا# ب اوت یمرولواصالخ ندقعلوا ارحا دتره مکح هنرزوا هلغلوا
 || كنبضفار دیز نالوا ه دنمهح دتره بول وا دقتعم هب هلطاب تادقتعم بحوم یرثک
 [| خوجرو هبوت نداطاب داقتعادنهیسدجوز نالوا هدنمکحدترح بولوا ه دنداقتعا ضفر
 || یی رفت ند دیز دنه هسلوا ه دقتعم یتبه ذه تعاجو تنسلها بودیامالسا دیدجتو

 زونلوا # باولا # ییروللوا

 دقتعمه دم تعاجو تنسلهاو ع وحرو هب وت ن دلطاب داقتعا ځد دیز ه دیروصوب

 جاوزا هلبادنه بودیاحو زت هلیساضر یدنه ه دنر طح ندهاش هرکصخدقدلوا
 ر دع و رتشم # باوطا # ر دیعورشم ی هلم اعم

 ) (ینینختیلاس دیهمتمماع اوج مهفب
 بولوا ن دنسیلاهایزادد مع ضفاور نالواسسبم یریتساو ےتف هد کراس فتو
 رفن ر دقوش ن دنلاحر كضفاور 4 الغ نالوا دقتعم ی هلطاب تادقتعم نح وم یرتک ||

 تعاجو تسلها بودیامالسا دی دجتو ع وجرو هب وت ن دل هلطاب تادقتعم رهنسک
 لر هضنح میام نالوا بهاذ هنلوبق كنب رل هیوت ه دنمح لتقهل رللوا دقتعم به ذم

 شع نکمت هدراد لوا بويعا لتق یرهنسک لوا مالسا هاشداپ هرزوایرللوق هللا مهجر |ا
 رولوا # باو لا # یرولوا لالح لکا یتیر هذ رلروب زم راهسلوا

 + علا ضفاور راد نم لصالارفكلاب ةرفكلا ماكحا فرخ ع ون #
 نمهاشداب نیطالسلا ديس نیلسم ماما هترزوا یرابد مع ضفاور را ۱

 یلصارفکن کععهدرادد لوا مالسا رکسع نالی روس نییعت ن دنرالاع قرط كني رلترضح
 هبیریغو بنام تکلم بودیاربسا ن درانایصو ناوسن كضفاورو ندرانالوا رفاک هی ||
 ر دعورشم *باوم لا۴ ردیعورشمیرلعب و قاقزرسا كسوفنیرلکدشحارخا ||
 م انه ساف روا ی ذوا سم دنعلامو دلوو همت هجوز هاوناماب ییرحانماج ناو هلوق) ||
 اما انرادلها نم راصت برا رادف نمأتسلا هکر نام ےک نایب ف لکلاف ےھبلع رهظ ||

 والا رخ الا هکح هنم ےھغیل رص ایف هم الساب ہ دییقتف ایمذ تر ورصب وا هماللساب

 یسولو نینطاو ریغصلاو رىكلا لمس دلولاف قلطا اذلو قفحدال رادلاناتعمورادلا

 هدحاورادقاع+>اامهنال در ال اوب سموه مالسالاراد ق راصو هللا هذه فر عصلا ۱

 || زارحاب هزرحم رمصدال اهن الف هلاوما اماو ل اح لک لع ف وهو هحارخا لدقام فالخ ||

 (ریسلانمنمآتسلابابیف قار رع ) هينع لكلا قفرادلا فالتخالهسفن

 6 داور #

 | تناکول اهنطبیفام كلذکو عابتاب اوسیلو رابکن ویب رح مهنالف رابكلا ه دالواو ةأرملااما |
 | داحا دنعمالسالا ین هابا عدیامنا ریغصلانالف راغصلا هدالوااماو اهةرح هناانلقا1 الماح ||

۳ 

 ی ر وتا
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 ۲ نا وا

۱ fv ¥ 

 لصا رثک بولوا ه دنرهق تح كنیطقار نالوا هنمات هاش نک ه دنرادد مچ ضفاور

 هدمالساراد هدعد بوقبح نام ا بنات تکل م نالوا مالسارا د 1 کا

 لوا بودیا موجه هني رزوا راد لوا هفناطرب ن دنیس هرکصن دنرلک دنیا لوبق تم ذ
 تینع یتیرالامو قاق ساو یس یی ء اسنو رافصو رابک دالوا نالوا ه دنا لراهنسک

 ر دعو رشم ان اوخا# ر دنعو شمیرلغا ۱

 د الوا نالوا ه دم رابد هلکعا ل وق تمذ هرزوا ررګ هحو راهنک لوا ه دنروص وب

 هضرعت هن رالام نالوا تعنغدوخاب و هنیراناوسنو دالوا ویدرولوا شدوا یذ زغاوسنو

 رزالوا × باوخا# ییزرولوا ر داق ۱
 لاعبا سه نوکیال اکایعذ نكمل برا راد مفصلاو انیف ايمذ نیدلاولا دحا راصول)

 (نمأتسلا هيف نکع یذلا تقولاقرنکلا مس ح رش )
 رفک هدران د لوا كرل هنسک ن دیا موه ن دم السا لها هنیرزوا یزرابد مګ ۶ صواور|

 مالسالا لبق كني رلکدتا قاق ا نا نالوا ناک ب ولوارف 90 ایلصا

 زواوا # تاوتا# یرواوا لالح یراتطو هلبا نيع كم مالسالا دعو
 ی راعیب هتم ذ لها كني راتيلک هم السا بولوا هغلاب و هلق اع ن دناوسن لوا ه دتر وصوب

 ر دعورشم # تاوطا# ر دعو رشم

 دحاو هعم سبل ر غص ىس نآ دحاو لصفیف الا ىذلا نم ییذلا دبعلا عیب سًابالو)
 مالسالا راد ىلا جارخالاب اسف راض هتال دم دلا لها نم عاب نا ییسال اذهف هوبا نم ۱

 (ةمذلا لها نف سلا نم عابياي# ةركلاربسلاحرش) برلا راد ىف ةمسعلاو

 دیس هنیرزوایرادد مک ضفاور نالوا « دنبکح نرحلها یسلاهاو برحرادیزراد

 نالبروی نعت ن دنرایلاع فرط كنب رلترضح نمهاش د اپ نیلیسلا ناطلس نیطالسلا
 لرانالوا رفاک هلا لصا رذک ن دنسلاها پودیا موه هن رزوآ راد لوا مالسا رکسع

 هم السا راد اعمو یس اعم یتیرلتی وبا دحا لز افص هدن راک د تبا یس نبر افص دالوا

 ےکح هن رامالسا كموق رھ رافص هک دلک همالسایرلنب وبا دحا را هسلبا حارحا

 زاملوا ٭ باوا # یروتلوا

 ر دعورشف# تاوطا# ردیعورشمیراع- هتعدلها كزوزوب زمراغص هدیروص وب

 یس اذافاهدحاوای و وب الا دوحو ممرادلاب ةربعالو رفکلاو مالسالا هر ولا عبي یبصلا )

 هر ونآ نيد لع وهف اههدحاوا هاوبا هعمو مالسالاراد لا ح رخاو امه دحا وا هپ ولاعم

 رادلایلا تلقتنا ةيعتلا نال سم وهف اهدحا هعم سلو مالسالا راد لا حرخا ناو

 (اصنلم رسا اا باک نم لاتعلل دمرحا تاتسانم ضزعدأم ن ناب 7

 دیس هثب رزوا ئراد چ صفاور نالوا رنیگح > نرحلها ی سااهاو برحراد یرراد
 E نالى روب نبعد ندنراللاع فرط كن ر لتر > نمهاش دات نیلیسلا مامانیطالس)

 دالوا كلرلنالوا رفاک هلبا یلیصا رفک ن دنسیلاها بودیا م وه هنیرزوا راد ل وا مالسا
 ةعالسا رادو یساعمی وا دحا لراغص هدنزاکدتا جارخا همالسارادو یس ی رافص



IA 
 مکح هتیرام السا اعبت هم السا راد كنور وب زمر اغض هسافلوا ج ارخا

 رونلوا * باوا × یرونلوا

  اسراهسلوا شا اتشا یسهئاط تمذلها ینی رلبضعب كنوروب زم رافص ه دنروصوب ۱
 ر داق هربج وید ك دا عیب هرلنا س یراغض ی راک دیا شا هراروب زم ۱
 ولو اونا * یهرولوا )
 ود ل دیا عیب هرلنالبس+ ی هموق رح رافص یراکدتا ازشا هرایمذ لوا ک اع ه دنروصوب ۱

 عیب همولعم نت هراناسصیرافصلواک اح راهسلبا عانتما ن دعیب نوروب نم ه دکدتبا ربج ||
 رولوا ۷ تاوطا ۴# یرولوار د اق هکیرب و هرلمد قرانع بودا ۱

 یضاقلا هعاب الاول عف ناف عیبلاب هکلمنع هجارخ| لعرب اسم ادبع رفاکلایرشااذاو) |
 (رافكلا ءالبنساف ريدقلا عتق ) هيلا هنن عفدو دبلع

 هلبا لصارفکن الوا هدنرهق تح كنبضفار نالوا هنعان هاش نکع» ه دنراد چ ضفاور ||

 هدعب بوقبح هلئاما هب یریغوهییناعع تکلغ نالوا مالساراد راهنسکر قن ر دق وش رفاک ||
 ر هاش د اپ نیط السلا دیس نیس ماما هرکصتدنرلک دتنا ل ویق تم ذ ه دم السا راد |

 راب د لوا رتاټرصن رکا سعت الب رویپ نییعت نا دیرافرشلا ره اب ف رط كتير لت رطح |
 یسیتیراناوسنو راغصو رابک دالوا نالوا ه دنا لراهنسک لوا ه دنراکدتیا موعه هنیرزوا |

 یسنضعب ندر هنک لوا هرکصن دن لک دتا جارخا هم السا رادو ب و دیا قأتساو
 رادهسلوا كلام هلباهبهان ارش هنسیضعب ن د رار سا لوا نالوا مرح جر یذ ن دنساب رقا |[

 رارولوا # باوط#یرارولوادازآ اعرش رار وب زم
 ناوک ندنرا ه دلب مگ ضقاور نالوا هدننکجبرح لها یسیلاهاوبرح راد یزراد ||
 رفک ن دن اها هروب رم هدلب نکا هدننکخ كنبضقار نالوا نما هاش هد ه دلب مان
 الاح هساواتوق هد هسورپ بوفیج هعالساراد هلناما یتا ر ےن دن ز نالوا رفأک هلىالصا ۱

 زالوا باو ا۴ یرولوا هنراو هدب ز هبنارصن دنهیسانا نالوا هدناوعک لدیز

 ییهدلبلوا ماللسارکسع ناناوا نیعت هرکصذدنتوف لدی زنی رذواهروپ رمهدلب هدنروص و ||
 یرایرضحزمهاش داپ نیلیسلاناطلس نیطالسلادبس ه دنرلکدتبا قااهمالسا رادو محف |(
 كني رال اجر بويعا ق اخ رسا یران الوارفاک هلا یلصارفک ن دنسلاها هروب نم هدلب |

 ه دلب هلی رللاوما و ن ایصو ءاسن بو دیا عضو جارخ هنیرلیضاراو هنج هنرسور
 نوحما صقو دخا ود رد هرصج#اکد ی رو ل دی ز دنه هرکصتدکد تنا اما هد هروب زد ||

 یوعد یب هکر نالوا هدندب كرکب یراتختیصو هد هسورپ یخدورع بودیا لیکوت یورع |
 ز الوا # باوا ٭ یرولوار داق هزخاو

 هن رزوا یژرادد مج ضهاور نالوا « دنیکح برح لها یسیلاها و ترح راد یرازادد
 نیعت ندنرلف شا ارها فرط كني رلترضح زمه اش د اب نیلسلا ناطلس نيطالسلادس |

 یرلترضح اراش هدن سلک دنیا حق ةونع یی هدلب رپ ندرابدلوا مالسارکسع 7 ۱

 | قاقرتسا یی رانایصو اسنو لاجر لرلنالوارفاک هللا لصا رک ندنسیلاها هروک ذم دلم ||

 3 * یرالامو %



 ( تعصو ملا ینراصبالارب ونن) ارافک اوناکولحا رخ ا مهلعمضوو مهرغاموق اهب لزتاو

 یسایس لسم هدودنکب ویلوا ساپ یساعدم دنه بودیآ راکنا دزو یوعدولد م دا

 ۳ هک ۱

 یرللاحر كن هرو رد س وفن ب ویا تینعو ق اقّتسا نکباراج كنا تونغ نی رللامو

 هل رالامونایصو ءاسن بودیا عضو ارخ هن ریضارانالوا هدیرادب و عضو هرج هن رزوا

 1 ردعو شد عن اولا ۴ ردیعورشمیسعااقبا 5 هدلبلوا

 اهنممهجرخاوا جارخو ةب زج اهيلع اهلها رقاوا شب نيب اهم ةونع اهععقولو )

 E لصملااذهین ةقرفتلالژاسم
 ندناوسننایلوا مولعم ینیدلوا ندناتسم هدنلصا بولواندنسیلاها یرابد چ ضقاور

 هیس هدنلصا نب ند دیز نالوا دیلا عضاو هیودنک ارتشالا قی رطب دنه نانلوا یس

 زالوا او #۱.ییرونلوا هیلخت لبس هلیدرخلوق هسالوا
 نهدالواو ین نهف كلذ اب مم ناف تام سم لصالا ف نک ءاسنلا نا لع اذا اذه مت )

 مالسالالصا هل يعد ملام یب زج وهف برلاراد ق دجو نمو برطارادیف ندجو مهنال
 عقواذاف مالسالا باف لصا ءايسلا كح نإ انيب دقف تاسلا ءايس نهبلع نوکیناالا

 ) نیلسلانم دنرا نی ریمکلا رس و نم ( 2

 مزال هن هسک هنشاب هلیساضر یغابلاق نالوا صوص# هنس هرفک ابل رق لص دیز

 حاکنو نایا دی دجت ٭ باو لا# رولوا
 اولاق ني رخ الا ضعب و ال (ص) لاقو رفک (ض)لاف هسآریلعیسوعملا ةوسنلق عضو
 رفکی هنا چه او هپ ساب الاهنودب نا هیطعتال هرقبل تناک ناب هرمعوا دربعفدک هرورضاول

 (نیالنلاونمانلا لصفلایف نيلوصفلا عءاج)
 نیطالسلادس هنپ رزوا مچ ص اور نالوا هدنکح ند ر یسلاهاوںرحراد یژرادد

 نانلو نییعتنوحما داهحندنراف شا رها فرط كتب رل طح نمهاشدار نیلسلاناطلس

 یسرالام و قاقرتساو ىس ییرلنابنصو ءاسنو لتق ی رالاجر كن هروکذح ضفاور هرزوا
 | هدنرلکدشا غیطو هلا نیع كالم زا هنسک نالوا كلام شرانلک همالسا راد بودبا تينع

 ءاسنو ردمارح لتق نب رالاجرو داهج هنیرارزوا كن هروک ذم صقاور دیز نالوا

 ٭ باوا # رولوا مزال هن هدي ز هسلیا داقتعا هرزوا هجووب بوید ردابز
 رونلوا لتق هسرولوا رصم حاکنو ناعا دیدم

 دیس هنبرزوایرابد مم ضفاور نالوا هدنمکح نیدترم یسیلاها و برح زاد یواراد
 مالسارکسع نالن روبنیبعت ندنرفرشلارها فرظ كن راترضح جاش داب نیطالسلا
 هرکصندبر کد جارخا هعالسارادو یس ی راد نالوا هدندامتعا صدر بو دیا موه

 رل هانا ارشا نسبضعب ن درلاس لوا رلیمد نالوارذاک هلبا یلیصا رک هدمالسا راد
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 هک اح كعاربج هرایهذ وید كابا عب هرانایسم یراسن لوا

 ر دمزال # باول ا # ردیمزال

 مزال هن هراروب نم د را هسلوا ا طو هر کصندکدتا ارشا یزناسن لوا رسد هدیروص وب ۱

 دیدش رب نعل ٭ باوطا# رواوا

 ةريغص اهعس لعربحاو ءارشلا زاج ةد رح هما یزشا انمأتسم اب رح وا ایمذ ناولو ) |

 دارنالو نیلبسلا كك اهمكح ناکف مالسالاىلا دوعلا ىلع ةربح ةدنرلانال ةركوا تناک ||
 ` ةدترملا كلذكف ةسکو ا تناك هرغص رفاکلا كالم ىف ةملسملا ةمالا

 ( ةمذلالهانم عاب ايفر کلا رس حرش )
 هده تولوا هدقتعم یب هلطا ت اکا بج وم: یرەك ندنسلاها یرابد جج ضفاور

 ندرابمذ هرکصن دنراقدنلوا جارخا همالسا رادو قاقرتسا و یس ناوست نالوا | هدنمکح

 یناوسد لوا یرلکدلبا ار اراش هسابا اشا قیرلیصعب ندناوسنلوا را هنسک ضب |ا
 ( افلا هتنشسمترح) رارونلوا # باوا # ییزروللوارمج هع هنیلسم

 ماکحا تودیا ط.ضوموعش هقناطرب ندمالسالها هن رزو اتاصقو دال د ردقوش هدناربا

 مالسا راد اعرس تاصقو دالب لوار هسلنا ار >ا راهتشالا ليس يلع یالسا

 رولوا #ب اوطا# شرب ِ
 رائدیا لوبق تمذ بولوارفاک هلیا صا رتک ندنرایلاها تابصق و دالب لوا هدنروص ول ||

 تنس لها بودیا ع وجر و هب وت ند رایضفار نالوا دقتعم هلا داقتعا بحوم یرثکو |
 مالسا راد هروب رد تابصقو دالب بونلوا ابا هدرلناکم یراقدلوا رلنالوا دقتعم ییهذم

 ندنداقتعا صفر و رابمذ ناقیح هبیناععتالاع ندنرلبلاها هرکصن دقذاوا دوخا نیدلوا

 هدناص و دزلب 9  یزرک هدقدلرا | توق یرلیضعب ندرلنانلوا یس بودیا عوحر |ا ۱

 ۴ باو لا ٭ یتردیا لاقتنا عرش هن را هبرو نالوا
 ماکحا ءارحاب # راد ربصت اهرلع نيلسملا روهظ دنع برا راد نا ءال علا عج )
 رادرصت امهدنع اه ءاع رافكلا ءالیئسا دنع مالسالارادو راهتشالا ىلع اهبذ مالسالا

 رصتال یلاعت هللا هجر ةفينح يبا دنعوراهتشالا ليس ىلع رفکلا ماکحا ءارجاب برا
 نوکینا یناثلاو راهتشالا لبس ىلع ماکحالا ءارحا اهدحا ةثلث طثارشبالا برملاراد
 يال نا ثلاثلاو نيلسملا دالبنم ةدلب امهش للعيال ی ترا ضبا ةچخ اتم
 وهو وهو لوالا هزاما هسفنق نما یدوا هناما هی نما یذوا هناماب دسشن ق نما نموم

 مهندب ايف ن وئراوتیال مهناف برطا لها (رسلا نم ۲4 یف یناهرب طع ) نیلسلاناما ||

 تسلمهرادناف ةعنلافالتخاب یهیف رادلا فالتخا مکحنال ةفلتع رادلها اوناکاذا
 مالسالا راد ف الع ہک تح ماکحارادب

 ( تقلا ٹیراومنرکلارس حرش )
 ییرالامنالوا دوحوم هدیراتا كر E هد ۳ دو |

 % یراتبصو

 || كلام نالو! برح راد بولوا نکن معنا نالوا نرم ماکا یراماکحا ۱

۱ 
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۱ 

( 
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 الا تبب ل انا تیپ نیما هدنرلکدتبا دارع ضبق نوا لاصیا هتبز رو یرلتصو
 زالوا < باول ا٭ ییرولوا رداق هط.ض تولد رداع

 زه داشاپ هنیرزوا یرارادد ج صفا ہر نالوا هدنکحدنرح یسلاهاو برح راد یزرادد

 ر ابد ل وا دیز ندمالسا رکسع نالبروس نیبعت ن دنرلفرشلا ها فرط یرلترطح

 دنهیس هحوز نالوا هدقتعم هلیداقتعا صفر بحوم یرفک كنضفارورع ندنسلاها
 ۱ لعا بودیاعوحر ندندافتعا ضفردنههدک دتناجارخا همالسا رادوقاقرسا ی هبضفار

 هلیساضر دنهو بودیا قاتعا یدنه دی ز هرکصن دقدلواهدفتعم هلبا یهذم تعاجوتنس

 ی دنه بولک ورع هدنرو رح تدمرپ ه دعب بودیا جم وزت هدي ز هدنرارض دوهش یتسفن
 ند ورع یدنه هلغل و رفظ ه دنه ورع الاح دسلبا رارف ةرادرخا ورعو دنهو لالضا |

 بوبدردم هجوز هرزواررح هجو دنه ورع هدکد تسا كا یس هلماعم جاودزا بولا
 زالوا # باوملا ¥ یرولوا ر داق هعنم ی دیز

 % تملا نم ارفك نوکیاهق عو $

 هرکصن دک د ید مروتاش ود ۵ دتا دنه بود مدشو دیز بولد هشول تب هدي ز نیوز دنه

 هدنه هسلد ښا دب بک هن یدیخا ضد وفت هل اجر قیلطت هلغلغاص یلاعت هللا دنه

 رولوا مزال حاکتو ناعا دیدحتر ولوا هرفاک * باوخا * رولوا مزال هن
 رفک ی وکو هکد نکن ا دیه دنک هک دیاشنار یادخ وحال لاق )

 ( یلاعت هللاب قلعتیایف هیزازب )
 هلبا ءادا یزاغ تقو شب نالوا ضرف هکیرزوا هضیرح ورع نالوا هدنمان لس دنه
 مرالبق زامن هن نکیآ هتسخ هدتفاقوب ورع هدکدید كسرولوا صالخ ندضرعوب هکلب

 مزال هن هدیز هسیدمردیآ تنم هرلناطش مویلا دعب مردیآتنم هي یرکت هنو

 حاکنو ناعا دیدجت # باول لا # رولوا
 رکناوا هرهاوا نم ماب وا لاما نم مساب رسوا هپ قیلیالامب یلاعت هللا فصو اذاو |

 ( ركل ظافلا نم ۲۱ یف هیداع) رفکی هدیعووا هدعو

 كسېلکد سم كسراب وس نوت زوس هلي وب هدیز هلکاب وس تاک ضب رفک بجوم دیز
 ه دی ز هساد ماقروق ید ن دهللا ایکد لسم نب دیز ه دکدلنید نیسبم زاقروق ندهللا

 حاکنو ناعادیدع #باوخ ۱ رولوا مزال هن
 هرزوا یهجو حازم ین ھی رکت انا ھت ندناشلا میظع نارق نکردیا كالدلقم سم دیز

 بونلافص نیلسم ن انلوب هدسلحم لوا هدکدتبا فافضسا و ارهتسا یزاغو بویقوا
 هدیز 6# باوا ٩ رولوا مزال هن نيسه نانلوب هدسلحلواو هدیزرآ بسا لک ارایتخا

 دیدش رب زعتو حاکنو ناعا دیدج هنیلصو
 عساننا ىف هیزازب) هب یافت هال رفک هب اع دلا و حازملا نآرقلا هی لاخدا )

 (ةولصلاوراکدالاو نأرقلا ف لاقیاهق
 بشکمو بوراصقراص هنشاب نکردیا دیلقت دنگ اولح هلبا هک لقم دیزننیک سم
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 ین الام بو درونوا هن وکوا یرلقاش وا جاق ریو بولا قوبجرب هنیلا ېک یس هجاوخ
 یلاثما كوب بوبق هپ هقلف یرلنایلوا ر داق هکیوس بودیا ملعت یکم بوس ت اهرت |

 رایتخ الاب بونلافص یخدرلناطسم نانلوپ هدسلجو بودیا لع ءا نھتسا هلبا قل هردخسم
 را رولوا رفاک یس هلج * باوا  رواوا مزال هن ءراناتس لواو هدیز را هسلبا كح

 رولوا مزال ری رعتو خاکنو نامیا دیدم
 نوک و هنولتسپ دعاجج هعم و نیروکذ اپ هنو عفت ناکم ىلع لحر سلخ)اا

 عسنلاب مهف افضسال موج اورفکو اهلکر وصلا ین رفک فر اح اان وب مطب م هنم

 نوکعل موقلاو رسو ن + روکذ ماب یر هتسپ نکل عفن مم ناکم لع س ا لول تالذک و 7

 ناییصااک لوح م ولا سلح و هديب ةبشخا ذخأی و عجم يف نیللاب هبشننم اذكو اورفک

 قلعتب ايد نیتفلا ةن رخ ) اعیچ اورفک هنم نوک موقلاو یرهتسب و
 ( ریسلا باک نف ءالصلاو ءامعلاب

 رولوا مزال هن هدیز هسید نوسلوا رام رک هیلقساپ هپ هرفک هدقدلوا هیلقساپ دی زا
 حاکنو ناعادندم تا وا ۱

 ایسوح لاس ول اذکو رفکی دنداهن ترس بوخ بسم لاقف زور ین سولا معجا
 (رفکلا ظافلا نم هیشنلا ٩ ق هیزازب) رفکد لاش نیادوش هح

 هدیز هسلد م هلهتس هتسانروآ كن هعک كفىدراو ه ور نراو هب همر کم هکم سم دی ز

 2 لوا لتق هسزرغا هر وتحاکنوناعا دیدجرولوارفاک *ب اولا *رولوا مزال هر

 رکدب وا هيلع عمحا منم ین ندا شازف نم ضب رف فعسا نمو ) |
 (ناسللا تاانج ف ىسدتلا یواح) رفکرانلاوا ةن اوا باسخلاو ا ةمابقلا

 بودیا مح هضیرف ط اقسا بو دیک هی ههر کم مک دنهن الوا ضرف مچ هنیرزوا |
 بلک هکحخرد قحهلوا هن ك كنس هدنه نوشکح هلبادنه لسم دی ز هرکصن دکدلک ۱

 حاکن و ناعا اما تاب نا رب ٭ ناوطا #رولوا مزال هب هدير هسید نوسلهتس |

 ۱ ( افنآ ۹

 لهاورانلها جد هسدا شعاتافو هتیرزو | رفک دیز لسمورع هدقدلوا توف ید دیز |

 مزال هن هورع هسلبا كش هدنفح هلوا ران لها ارقاک ت وید رولب هللا نغج هلوا تنج |
 حاکنو ناعا ا * تاوطا ۴# رولوا

 للا یضق نالاقول كلذكو رفکت كنم تفصتتا ةيعلا موي یلاعت هللا فصناول لاقولو )
 فصتی والدعب هنا كش اذه نالرتک ادهفقح كن دخا ل دعلا وقح ا :ةيعلا موي ىلاعن |ا

 (رسلا نم نیدنراا لئاسم نم ۲۵ یف هرخذ) 0

 | حوزت یدنه م دیلوا رفاک ی دیلوا هن نوا هبنارصت دنه نالوا هلیج لسم دیز ||
 حاکنوناعا دید و دیدش رپ رعد 9 باو | ۴ رولوا مرال هر هد ز هسدد مدردیا

 " رفکاهب حوزتا اراک تشک ۰ لاقف ليج ةرفاک یر )
 ( رتکلا ظاعلاق هقسفلا مالک نم۷یف هزاز )

 دز
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 بد هد شا کت بوش لاه ار رول رهو رورس

 هیلع ها هناکف رفکلا نالعا هيف ذا رفكة دلا ىلا حرخ نم ناحرط نیرک وبا لاق )

 رفک مولا كلذ نولعغایفهعم تعداولاویسوعازوربنلا حورطن هدسلا سابق لعو |

 ۳۸ £ نيلوصقلا 3 (

 هدکدلتد كسزالوا عاص نوک هلعدالوا 5 اص ز ذعالب ه دع رش ناضهر دیز ||

 یهاکرکا ردلکد هاک هلوا اش یب مب یچدنسردنوکرب : یکرلنوکر اس یو ناز لوز

 مرا هر هدیر هلا راکنا ییلضرف كلاضمر موص بولد م هک کک هاا اراو

E,خاکنو ناما دیدجت باوطا  
 یدا ص كد ز هتسلنا مش هل طة عاج ولد مکیدتبا نالف یی 9 هورگ ند الع دی ز ۱

 حاکنو ناع اعا ا »۴تا وج # رولو مال هر هدير ی ِ

 نیدلا ع هب ت دارا نا 2 یر کارا تلاقوا دیاد یوسرب تنعل تلاق )

 ۱ ( رفکلا ظافلا نە اا هرزازب )

 هدب ز ورع هدک دتنا تلط ت دو عع سورع ر دق وش نالوا هاد من ورک دز

 رولو | مزال هن هورگ هسدلا هدير >ا 1 یجدییسیکیا ریو یچدسشو هردو

 حاکنو ناعا دید * بآ لا

 ناهج ندب 0 نا نویدلل ندلا تحاص لاعو" مهارد « هرشع لحرلع هل لحر

 ےس الا ۳ را تای الا 1 کر اا هل لاعد اشن راھ > ناد هدب

 هم انقلاب دف انسا اره نال نوبدلا رک لات اه هللا هجر لصفلا 8 دمع رک ونا

 نفکی ال ىل اعت هللا هجر حالا نم هرغ لاق و
 (ریشلا نم امل نمارفک ن وكنا امقناهضو )

 رولوا مزال هر هدب ز هسا د ر ٍد ولیکون مارح 1 دی ز ۵ دکدانید هلا لک ا ندلالح هدن ژ

 حاکنو 5 دید ٭ںاوملا٭

 رفک لالا نم -للا بحا مارا لاقف لالخا نم لک ل جرا لبق
 یک طظافلا نم هةسفلا مالک ن م ۷ ین هبزازب)

 دید هدب زر هسالوا دفتعم الف نکآ ب ولوا رداص هک هک ندنناسل كد ز نالوا ۳

 رولوا #باوطا# یرولوا مزال حاکنو ناعا
 هل رزابتخا نوژلاعص نیلسمنانلوب هد لوا هدکد لب وس تالکضءب رفک بجوم در

 رولوا oF نانلوب هدسلحم : ل وا و هرز هيدا كص

 ناب ارور حنا نوکیا الا الا ا لعضو رقكلا ةملك ؛ ملکننمو (

 ( نا الا و ةيهاركلا ینررد ) اكتم مالكلا نوكب
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 رولوا مزال هن هدي ز هسلق زامن ةراهطالب ءازهتسا و افانتحسا دیز
 # حاکنو ناعا دیدجت # باو لا

 || ) اذا اذکو یلاعت هللا هجر ثیللا وبا ذخا یو رنک ولا ت قفاوف ةلبقلارغ ىلا ىلصولو

 رفکلا ظافلانم ٩ف هیزازب) ؛راهطالب ىلصاذااذکوادہعتم سجا بولا یف یلص (

 هدیز هسلبا مش هل.ظعل عاج وید م هدبا نالف ینارق كعودوقوا هماما ورع | لسم دی زاا

 حاکنو ناعادیدجتو رب زعت تارا ورم هن

 دعناع اههوح و رسا و نآرقلاب فاس ا اذکو (

 ( ت اقرفتملا نم ۸ رسلا باک نم هن )

 نیسلکد ن السم نسالاح هدیز ورع هرکصندقدلوا فرشم هلمالسا فرش یذ دز ||

 بولوا هدنداقتعا قلوارفاک هد یز ورع # باوخا ٭ رولوامزال هن هورع هسید نسرفاک

 رب رعت هسیدید هلیدصق مش حاکنو ناما دیدجت هسیدید نسرفاک
 هدمتعیالو حشلا داراول تالاقملا هدهلثم لئاقنالئاسلا هده سجی یوتفللراتخاو)

 عملا دقتعاال هال رفکر فاك ها هدافتعا ىلع ءانب هبطا اراک هدقتحاولو رفکیال ارفاک
 (نیلوصتلا عماج))رفکارفک مالسالا نيد دقتعا نمو ارفک مالسالانید دقتعا دف ارفاک

 4 مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا بسب قلعتناهق عون #

 دی ز هدکدیدد هنبدم یلاهای ورع ه دکدشکح هورع ندنسلاها هرونم تندم لسم دیر

 هللا لوسر ترضح كس ر دیا تنعل نوصت رکب بوبد هنسلاها هتدمو هب هدم تنعل

 هر هدیز هسل د نوسلواهسّرسادیز هدکدید رد هدن سو هبلعیاعت هللا یلص

 روناوالتقرخ ًاتالب # با وجلا # مزال
 یوالاق رط)ا تاتسلاف ادن رهناک هماقن ,و هلعیلاعت هللا لص هللا لوسر صعبا نم لک

 لتقلا طاقسا ىف هتب وت لمعت الف اندنع اذه لتقب م
 (رسلانمنردنرمل ا ماکحا ق ریدقلا حق )

 هیلعوا لع هللا تاولص یسبع نکیانارکس ¿ ندرج بودیا رج بر اعداظ ی دیز ۱

 رونلوا لتفرمخ ًاالب #تاوطا ۴# رولوا مزال در هد ز ھتان هنب رلترمصضح

 هل هب وتالو ادح لته هنا ءادنالا نم ادحاووا لس و هيلع یلاعت هللا لص لوسرلابساذا

 اقح هبلع بجو هال ىي دنزاکه سن لبق نمایان ءاجوا ةداهشلاوا هيلع ةردقلا دعب ءاوسالصا
 بس ناو لتقاولاف ( رفکلآظافلام ۴یف هب زا )نییمدالاقوق>-راسک هب وتلاب طة سدالف ||
 الاو هارک | الب اراتحهرشابرو ظحمبسب هرکس ناکا ذاع هد ییقت نمدیالوهنع عیال و انار کس ||

 هلتق بوجویف فلاخادحا لعا ال یلاعت هللا هجر یباطالا لاقنونجاکوھف

 هانا یاس دوخا هلس و هیلع یلاعت هللا لص نطصم دج ترضح ریریمخب ید دیز ||
 رولوا مزال هن هدب زا هسلبابس انلع هی رب ندننارضح ےھبلع یلعت هل تاولص

 روتلوا لتق رخ ًاتالب # باوطا #

 ##بوصورده 

TIFT TS 

eh 8 + 
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 ردیم ةسايسا ر ديم هلغلوا شی دهع ضقت هلبا بس یلتق كدیز هدنروصوب

 [| ىلع درب نكل كلذب ىع ذلا لتقیالو بسلاب دهعلا ضقنبال لاقف هباعاو ةيفنلااماو)
 ےک دئارش مهناوصاراهظا نماهلعف ےھل سای تارکنل راهظا لع رنعیاکتالذراهظا
 لتثلاب لتفلالثم مهدنع هيف لتقال ام نا مهلوصا نمویروتلا نمیواعطلاهاکح هوو

 مارطاهذهیف لتفلا نمدی ربنا ل تالذکو هلعاف لتقینا ماماللف ررکناذا لبقلارغیفعاجلاو
 عارطا ق لتقلاب ررعب هل نا هلصاح ناک ناو ةسابس لا هنوعسب و كلذ ین صا ىر هنا ىلع
 یبلابس زنکانم لقب ۳ نکا قفا اذهلو اهنج ىف لتقل عرشورارکنلاب تظلعت تلا

 اذهو هساس لتس اولاق و هدحا تور ما ناو "دمذلا لهانم سو هلع لاعد هلا یلص

 (ییبنخا هم نبال لولسملا فيس) ےھلوصا ىلع هجوتم

 هدکدید تسم ولت یدیا راویدالواحأق كمالسلا هبلع دواد ترصح لسمورع دز

 هلهحووب بود م هلي هن ییکیدیاراویدالواحاق كنیدکنالوا یتروعٍزوقط ناسقط ورع
 رونلوا لتقرخ ًاتالب × باول ا# رولوا مزال فو هو رج هسلوا شع منش

U RENE 
 ويد كس زل يقزان نوت هنب ز دنه هلخلوا ةولصلا ةکرات السکو ادع بفی ز یرق دنه
 نوت هبنیز هدعب بوبد ماقروق بذبز هدکدید كسمزاقروق ندهالا ب ودیا باتع
 هسید م دید مافروق نوعا كا ردروفغو ردع رک هللا ش ز هدکدلند كسراب وس هلی وب

 رونلوار نعت نکلزالوا * ںاوجلا # یرولوا شل وا هرفاک بدب ز هلکعد هژب هدر

 ) یلاعت هبا نیفاخ اما ةولصلا كارت ىلع ةبناعلا ةلاح هلأ رمال لاق نع عرکلادبع لسو
 هللا فاختال نا كلذ نم اهيا رم نا رهاذظلا نال رذقلا اذهب رفکتال نا یخی ال تلاقف
 هحو و هاننصعال تالدالول و قوا هفیعح 3 اعد هللا فاعل ام کا و فوطا هفعبفح

 هرفکب مکحشالف ع رک ال یلاعت هللا فا اللاقبنآ نکع ال وات مالكلا اذهبنارخآ
 ( نیدرلا ن 0 راسل" ق یواتفلا هرحد )

 مزال حاکنو ناعا دیدج هدیز هسیدرد رظانو رضاح ناشلا یظع هل سم دیز

 ||) ناف ےخکب سیل رفکر ظاناب رمضاحاب یلاعت هلل ےھلوق نا ناجح ر ذا قیاس ر فرت اوتام نا

 هب وزا نعم رظلاو مهعبار وهالا ةثلث ىوجن نم نوکیامو عياش غئاس لعلا ععروضحا
 لوق ج ناو | رفک نوکدالفیرب نفاد عا ییعلانوکیف درو دقو یر هللآنأب ایا

 رثکلا ظافلانم ۱۱ین هیزازب) مالکلا عف فرعاک لعلاب ناکملکی هللادالأتنم (
 رذاک هسد ك ف ورد سد ورد نم هتک هکمالک« نالوا ضیفتسمو عياش سانلایب

 رذاکه نسک ن ید هلب ون هلکعد ناشي ورد شد ورډ زنم در سعالا سنین رونلب وسوي درولوا

 زالوا باول ا۴ یرولوا مزال حاکنوناعا دیدجتهیهنسک لوا بولوا
 هانعم نالرفکی ناشی وردشب وردنملاقنم نا ناورش قبتاسرف اضیا ضافتسا دقو)

0 ۳ ۳ 
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 || اذهو رفک هناومارط | حبس نوکیف هتحاا زوجالام هيف لخ دينا مزلبف ةحابم ءايشالا عيج
 لا الاهنکسع كلا نکا لاق اکو ءا ءاروع لا رقفواسکاسلا 7 هالعم ناو لطا

 6 کلا ظافلا ف هیززب) ءابشالا عج ۱
 دشاب یادخ لأق نيف مانالا ت الكم الالح ماد م السالا جش ترضح انالوم لوق ام |
 لوق فالخ وهو نفت دنا نا الذ هلوق نعم نوکل لئاقلااذه رفكب له دشابن یریحو |

 هللا مکیانا ب باوطااتناونب نجر اهنممهامو نلاعت هلوقو ماد اهلک | دنا قحین یلاعت |
 موضع اطخو لرقل ازه لث او ءاهفغلا ضوب رفک | دق # ب تاوطا # تب اه ولا تاللا 1

 اورکت لام قلا لها نم نلو الا ن دنا نم هب ربصم هلوقفام هاذا ا هنا قل او |[

 رهاط ن یت الا لی وتو رثکلا سج و ی موم وجا 1و هشدلا ت تارورضلا نم | ما

 اههدیعب ع هظطولو امها: رجا قرع راثاومتجا ءانف لا اویهذو یاسلا * نمرثک امهلوا 5

 نیللدل نیباعجیوههدیوالا تلاه * لکی اعد هلو ره اا EY یاعت هللا ۱

 دكا ا مالک ندینانلارطتسلا لی خدا هودشاب یادخودوبم* ودول ی ادخ لاق

 E E ًاضخو (ض) دنع رفکوهو ءانعال امه قامو رانلاو هنطانا ۲ :

 ۰ (هاوا ص ببرق ۸۳ق نیلوص# | عماج)

 ني د وج وم تاک اذاو مالعلا كاللا هللا هزعا حانالا یعمو ماللسالا مش و هروح لوف ۳ 1

 هللا كقفو عا ٭*باولا٭ باطولا كلا هللا مکیانا a له!

 هیلکلابمدعلابال ءانفلاامهلع طبل اتووج ون الا ناتق ول املاودنط ان لا
 هع اجلاو ةنسلا لها دنع ءازحالا قرفتال و ۱

 نوع ° دی رز را هتسک نالوا ° دنراوج ° دک د نکح هلا و سم دنه ی هحوز بم ل 1

 رفاکیدنک اب دنهیدا مم بوید ر دمزال رفاک هئالوا هرفاک دیز « دنراکدید نیسرشکح
 ارحز ید اک اهلغلوا هرزوا تنامخو دن یس هلماعم هک اب 1 دنه تولوا هدیدافتعا قلوا

 ن د دیز دنه هلکعد هل وب درح هسلوا كعد ر دکر که لماعع یکی س هلءاعم كنا

 هجولا لا لبعنا یغلا لعرغكتا مع دحاو E .ههوج ولسا ق ناک ا ۱) 0

 فا تح و یذلاهحول اهن تناک ناووسوهوكاذلثاق اهم تب تناک نا ریفکتلا عنعیذلا

 نع ع وحزاو هب وا صورو رذکلا ی و ةمالک - یا هعفنس ال ۱

 (ریسلانمرفکلا ظافلایف نیتقلا دنازرخ) مالسالا دعب حاکنلا دب دجتو الذ

 دن ز هسا دحدلوا ناسم م ا رغاک مهیا در نوح ا یدصد هغلام 0 دتمادن راه طا

 ۳ دکر ک تعا تموادم هرافغتساو

 قیقحلانود ةغلامل نال رفکمال تاساف ارفاک تنك راذتعالا نع ف هلوق)

 نو ٭ نم #

 ۱ | هحانان ءعالصف اف ۶ یش هحاب' نه رک داملع طق هم هلالدالو ءارعفلا رف كيلا رعتفاوا

 ]| بو دیا راذتعا دیز ه دنراک دتا مول ی دیزرل هتک ضعب بویلشا عینش لعفرب دیز ۱

۳ 

 ج ا ی 4



 : تی ۳
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 (نادس الاهب رداع هینهلاربس نمهر)

 ردراویوقو لر" دیز هدکدید كسرونانیا هن رس رارحاس نس ه دز یوز دنه

 شل وا هن ابم ن دنس ن, بولوا شمت وسررفک هلکعد هلی وب نس ه دیز دنه هسیدمرونانب

 هردو هعنم ن دنس هٍلماعم حاوزا هلا ی دنک یدیز بولد مرولوا

 زالوا # تاوطا * یر ولوا

 فلتخا و رح اسلا لعف ه داری و قلطی و اهب رب ىلا 2 الا هب دارب و قلطب رصسلا

 | هیلعو روهج ا عطق هبو هققح هل نا حد او هل ةقيقح الو لی وه ليقف رعسلا ف |
 ( توراه رح” ثیدح ح رش یف رنلا بکوکن م) ءال اع

 هرزوا هحو و 4 كز هسد و3 هَ رزوا نیکو لا بو رو حالس هب یذورع و

 هد نیک وا هلسهط حالم ت نیلص» ضعب بویلوا نوجا یرفک ورع ی هو

 زالوا ٭* باوطا ٭ ییرولوا مزال جاکنو ناعا دیدم

 یس کوکی !تعرب ومالس هورع هرزواررش دی یاو
 ۱ هلغموق هن رزوآ

 هجو وب و قی رفت ند دیز ی دنه ويد ر ولوا هنابم دنه یس هحوز بولوا شلوا رف اک |
 زالوا »ناو #یرولوا هرنعهی 2و دغانیم 7 هسو و تچ بودیایکح هرزوا

 | دیزبال نکو هيلع درپ ناب سأبالف زفاکا دتا اذا اما مالتسلاب مهم ادیب نا هرکی ااو |
 ۱ ناعضاق ( هلع مالسلاب ا الف الو هنلا ي اخ نا نکدلاذا ۱ اذه كم اے هل ود ىلع

 || ىلا هلیم ین اعمط هل ماقق لسم یلع یذ لخداذا (نحاال ورظخا باکس حبست الصف أ

 هرات |عظ ءاقوا ی ار اه یو نا ربع نه لای طعد تلد لعق ناو یا مالسالا

 ءاضرلا نال رفكه بلع وه امو هناذل اعظعل ماق نا یت وس رطل ناف یهتنا كلذ هل هرک

 (هیرطا باب یف قار رح ) رفکلا ظذ فیکق رفکر ثکاا
 هنبرفک ورع دیز هدکدلک هنا دی ز هرع هلغلوا ا هلا یذ هرع كاسم دیزا

 زالوا ٭ باوا ٭ یرولوا 0 ۳0 راک هفتم

 || ی دنب كسردیا حوزتیب رکا هدیز دنه هدکدتبا دارم ج وزت ییهبنارصت دنه سم دیز
 دل دجاج وز ی ید دنه هلغلوا عراف ن:دحوز یدنه دن ز ه دعا بولد مرولوا ناسف

 مکح > هلن رقک تواو اشلوا یار هنن رفک دنه و هلا "هبت وب هسا هماللسا وند

 زاعاوا # باوا ٭ ی روئلوا

 || نالف ىلا تهذا لحرلاهللاقف سال ماللسالا -لع ضرعاناقو لحر لا ءاج ینارصن)

 || رذکالنا یتش و هيف هللاهجر حیاشللا فلتخا سلف مالسالا كالع ضرعب تح هیقْلا |

 سس ابتلاع هللا لوسر دغ را ۷أ 2 هژ وه لوزالام رفکلانم نا كلذ عیال یسع هال

 || اوقلتخازاقافو رفکهسفن رفکب ءاضرا (رفکلا طافنا نم هیطاولو) تالذب عيال وهو هنید

 ۱ اهنروصرفکبنس دل هزبعر 7 ءاض ران نا لع لدن هلتسم رییکلارسلا فو هربعر ۳ ءاضرلاق

 : ی رب حح ملا
 ۳9 ۴ میش اند اش اولعفؤا یتشپ هح اودشف سينا اوفاخو ا رم | اوذخا ول نوم
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 (۳۸ لصف یف نیل وصفلا عم اج ) اورفکیرذو كلذ اواسا دقف

 € اهتنومو یضارالاق لاملا تیب ماکحاق باب #
 حالسا هاشداب 1 یضارا لف ایس رب نالوا تاوم ن دنسضارا ۵ دلب نانلوا حد ایص

 یبیضارالوایجد ورع هلکمرب و نذا هیایحاو كيلم هورع هرزوا قلوا قلقاجوا یرلرمضح
Eرولوا اوت ا# یرولوا یکلم ورع تولواهبحار < هموق رح  

 مامالانذاباهبیحم اهککم اهعرزر ذعتو اهکلام فرعی لو تکلموا "ال 1 ضراتاولا
 (اصخمل تاولا ءاحاقررغرر د)

 هرزوا تیکلمیکیسهکرت راس كوری یضارا لوا ی هبرو هدقدلواتوق ورعهدیروص وب

 زرولوا *باوطا*# ییزرولوا ر داق هطرض
 یدفسلا مامالا ىضاقلاركذ لاا ف كالا فرعیال نکا هکوا# تناك اهنا فرع ناف)

 نأ مصتف ءابحالا هل نذابو لجرىلااهعفدينامامالا زو هنا مامالا ک اما هداتسا نع

 مامالل سدلواهایحا نلدیشرلانوراه یا هللا هجر فسوب یا هلاسر یف و اهایحا

 ( تاولا ءایحایف ناتعضاق ) اهجارخ اهبف هيلع و ه دی نم اهجرخت نا
 د | رهقیهدلب رب ند هبب رح دالب یر رض ح هرصنو لاعت هللا هظفح مالسا هاش داب

 یضارا لوا هسلبا ءاقبا ه دنر دی نسبضاراو عضو هیزج هنیرارزوآ یسیلاما ه دکدتا
 رولوا #باوطا#ییرولوا یراکلم لراروب زم بولوا هیحارخ

 (هیاقوو کو هیاده) ةبجار خاص محفوااهلهارقاو ةونعحفام داوسلاو)
 ۳ یضارا نالوا هدنر دی ن دیضارا لوا درلنالوا ت وف ن د هروب نم ییاها ه دیروصو»
 تكنضارا لوا ه دنرلک دتا دار ماسلقا ه دیرلندپ ةكرشلا ۰ دضار هلا و طبض یر هیرو

 هلبا وباط یی یضارا لوا بو دم نم شب ژ هبرو یهابس دیز نالوا هنط ق یبارخ

 زالوا # ب e Ea هرخآ
 ا تو ا a | اذکوجا ارا نم اهتفیضوب تلقتنا اهعا اذأو)

 (رشعلا ف قئاررح )

 تنطلسلبقیررب یرمرادقمرب نایلوا یس هیعرش هقالبعكندنسک پولوا هدنراک هدلب رب
 ۱ هحو هر لوا الوا هماصم ه دلالا تد تب ونلوا دارم قعلوا را دیر ند هلع

 هللا ەدياهاني ماع هاشداب , اولا ۷ لوا هریتعمو حج اعرش E قواك هرزوا

 هرزوا هر عف لوق ندلحایرلقدلوار طار نوح نیس اص م یرلتمضح مآ ° ووو یلاعد

 رولوا ها ق i O تاب فرخ

 ۳ را لوقا منيلارافعمیبک هجا نکی 1 ¦ ناو یلص » ه ہو ناک اذا هنا فنصلالوق)

 ی | یسوک ها ی نهج ۳ € رص و نیلسلا ا ۱ ام بصن

 ظ رسا عیملا هل نا يلا نورح ± الا نه هربع و رها مال هراتخ او

 یلصمو اهحاط تلعاکهب ا ا "لا هتوف فعضصد عاب نا

TES 

 ا

< 



 ناو نه

ECE 

 (ءاالا لع ىسدقملا - لع ةبشاح)

 لوا را هسلوا فرشم هلم السا ف رش هلباقافتا اعوط یسل اها هی رقرب ن دب رخ راد

 رولوا هیربعع *باو ا۴ زواوا ی هجا هس و ی ا راک ی ارا كن هبرق

 نال رشعضرا یهف نیغاغلانب تعسفو هونع تحفوا اهلها لسا ض ضرالکو)

 وه اذکو ة د ابعلا نعم نم هیفال هب قبلا مشعلاو مسملا ىلع فیطوقلا ءادتبا ىلا ةجاحلا |
 (ربسلا نم رشعلاف هي هیاده ) جراخا سفنب قلعت ثیح

 ه دهروب رم هرب رج هدکدسا حو صاالفسا مالسا هاش داپ ندنرادب هرفکی سهرب نج هروم

 صا اب یرادرنق د هروب رم هرب رج یررب رادقمرب ندررب ن اوا دادعا نوعا لالا تد
 هسلبا میلساو عیب هورع هلنا شحاف ناصقن ن دنلثم نم هدقدلوا رومأم هم فی رش

 بو دیا عزت ن دندی لورع اعرش یلاع نامرف اب یژرب لوا رکب نالوا رادرف د شاب الاح
 كع ملستو عیب هان الوا بلاط هیارش هلا تیق هلغلوا هقیاضم ه دلاملا تیب

 ر دشورا # تاوطا# ر دیعورشم

i (هتي نم لقا نک مانغلانم لیکولا عا ناف هرع لک وب نا هلو مانفلا عيب هل ناکف 

 تبح ن اک ناوراج هعیبف هلثمف سانلا نباغتب ام رادقع لقا ن اک ن اف عاب ایف مامالا
 اے م رسلا نم یواتفلا ةرخذ) دود رص عیبلاف هلم سانلاناغتال (

 یر شراقارسق كم السا ه اش داب ه دی روق ی رم عقاو هدنلخاد ی دودح كصاخر

 لوا بوللوا نییعت ن دیناطلس لبق رب رادقمرب ه دنغاربط كص اخ لوا هر هننک ن دیا

 هنلا ن دعدق ه دنس هلباقم یعر تم دخ ن دنرالوصح یرلک دا لصاح ارل عار هدرب

 ل راقارسق الاح نکشلوا رداص یناطاس مما وید هبعلا هعساقم جارخر ه دنوا نالک

 یطباض كص اخ لوا ه دنرلک دتبا تعارز یرارب لوا ورعو دی ز ن الوا یرلیعار نیعم ||
 هغملا هنس هنمان مرو رمشع ن دنرالوصح نالوا لصاح فرش یمافالخ رکب

 زالوا # باو لا۴ یرولوا رداق
 نینمولاحالص هيفام ىلاو ةلداعملا ااطع ىلا الذ فرصيو هب نطاو جارا تلاثلا) |

 دنعز وج هضرا جارخ لحر ناطلسلا رولو نيل سلا روما نم اثش دلقب نم لک ىلاو ||
 یوسدمو ع اجالا زوال هنم شعلا یهو ولو زوګالدڅ دنعو نا هچر فسوب یا ١

 هلن هجر فس وب وباوانبال رشعلاک نییسلا 7 هعاجق وهو ضرالا هنومحارخا نالامهش ۱

 كلذک الو هنم هلص ةلّرعوهو حص هکرتاذاف اح جارا یف ناطلسال نا قرفلاو قرف |
 (جارطاباب نم یوضر طبخ ) یوتفلا هلعو صولخا لع ءارةقلا نح هنالرشعلا

  #۴لام لا تیب فراصم ماکحایف عون ٩6
 اأ ءانب و روغت دس # باو ا# ر دلح هت قراصم اجرش كن هبزج لام ن دااملا تسولاوما

 ر دیفراصم كن هيزج لام نيدهاحتو لاعو ءالعو ءاضق هب افکو ربطانق
 ةبافکو روسجلاو ريطانقلا ءانب و روغثلا دسك نیلسلا اص م ىف هب رطاو جارا فري و)

 (ا ےل مر رل ا ف قتلم) مهب رارذو التاقلاو ةاضقلاو نیتفلاو نيسردملاو ءا علا



ESS: 

 تلو د هنيدڪسم ءالع صعب ندلام نالوا لصاح هلال ا تدب ن د راشعاو ضرا جارخ

 ۴# تاو 1۱ #ر دیعورشمقعلوا نیمعت هفطو ندنلف هات را < دن اتعلار ه د هروهپ *م ماد هلع

 ۳ كي ابع هدر اتکا ۷ Lox اقلط د عو رفق ندالع

 ۱ زالوا لالح هنسابنعا ردو مهم

 ةازغلا مطقنمو لماعلاو نیکسلاوریقغلا وه رشءلاو ةوکا فرمصم)

 (توک زا فرصم یف نیکسص النم)
 ضر جارخیدارب هلغلوا عرارءو یرق یتالغتسم بویلوا ن د هه فاقوا هدیروصو
 رادغطو فقاو طرش ف الخ هني سم ضعب ن دنس هلع كفقو نالوا ند راشعاو
 فب رش تارب هتیر دی وید هلیرب و ند هلغ هرزوا یرلق امسا بونلوا نیبعت و نادحا

 قسم ءادالا دعب ۱ ییدیلبع تامدخ نالوا نیعم هدنس هل اعم فداطو رارهم زمهلکلرب و

 | ف الخ درح نلوتم هدنرلکدتنا باط ند هلغ نالوا هدنرادب یلوتم نب ادعا و لوا
 زالوا # باولا # یمرولوا ر داق هکامرب و ودر دفقاو طرش

 ےھیفکیام یا هل اا یوهلایلا لیع نا رغ نم هد وسنلاو ل يضفتلا ینمامالایایآرا)

 (روب لا لکا نم) مهناوعال نکو ۱
 هرفس اندی وال ام بول وا ریقفورب بو دیک هرفس نینس دج هلغل وا ند اعز دیز
 یعاعز بونلوا ناسحا دعاقت هدیز هرزوا كمر و یلهبح هرزوا نوناق هلفمالاق یرادتقا

 یناکهکمنک هدیز هد هنس هلضف ن دنسولهبح ییدرب و هي یرم ن دنسهبعرشلوصح
 ربو یعد كنز بولوا ¿ ند هر رمشع یضارا یررپ كاز لوا هسلوا رولاق هنسارادعمر

 رولوا # باوجلا # یر ولوا ل الح ه دیز هلّص نالق هسلوا
 ن ا فرط هفولع هشار دق وش یونس نانلوا نییعت ن دیرمم هدیز ن دنراناخ عرق
 لب هلکتک هن وی امه رفس دیز ب ووا هلاوح هلباریرحت بیس ن دن را د هز ه دلبرپ
 بولوا توف ضقلادعب ید ورع تودیا لیکوت یورع هضبق ندراد هي رج یرو زم

 ند هنرو یرول رم علم تولک ند رس دی ز هرکصندکدتی ضف ی و مچ مع ی

 هب رج هک راج هلغمالوا ع ورشم نیبعد ند هير ج نونا ردعلواهدن ز هبرو هک

 زالو * بوم یزرووارداق هکمامربو ودر دپ ادرس ن دزب یدوبز و
 لوصح نالوا نیبعت ن د رلتماعزو رایو هفولعنلبرپ و ندلالاتبب هداهج باب را

 ر د هلص # باوطا ٭ ردیم هلص هسخ و ر دیر جا

 + ىضارالا نوم مازتلا ف عون # 0

 یتاس»هکمرب و هرخآ یب رآ هی رق یراصاخ هدکدتک هز ماهر فس دی زیسلاو كن « داب رب
 هدکد رب و هورع هلا مارل دقا ر دق وش یی راهي رق لزلصاخ جد نم هلک غا لیکوت

 بر هبرق كراصاخ د ورعبورب و تلاکو هرزوا قلوا لوری هدایز ن دما ولا لدن

 ورع هدک دتیا ت د وغ ند رفس دی ز هرکصندکد تا بق یسعرش لوصحو ظبض
 | ن دنضوبقم لو رع تویلوا یضار هما لا دیز هلل وا هدا ز ن دما لا ل دب یصومم

 كالع *%



qr ¥ 

 اوا ۴ب اولا * رولو اردافهغلا ندوزع یتسادعاه ندنلثهر >| كالع

 زی یسورغ زوب بور و هلما را هشورغ زۆ هور رج یس هیرق یراهت یهاس دب

 صا ام دقم ه یکصد دکدتیا ضبق یا وج نالوا لصانم و طبس یزر اجه لوا وزع

 e ولد ج یییدلوا اوشو هکمرپ و هب یربم ند را عج لوصح هلا فد رش

Eندہناطلس لىق ىع - كلر ول + ره لوضع نوعسرف اولهبج ك تك ر هزوک ذم  

 "هغلا ن د دیز یشورفزو یکدرب و هدب ز ورغ هسنلا ند ورع هليا فی رش رها
 رولوا »< تاوطا 6# یرولوا ز دات

 هیدقا ردقوش كد هتماع هنسر ور EOE اصاح دمو طر فقور

 تویمردتا طبض ۰ وزع یهلزوط هلغمالوا مع م لا یسللوتم هر کصن دکدرت و همانا |

 رولوا #<تاوطا ۴ یرولو ارداق هطرص نک نوا فقو

 لر وزم ج پو نیک هورچ هلما لا هپ هقا ر دقوش برا هی رق یراج نی انس دیز

 هرکصن دک د تبا طبق ین وص حو طط یراج ورع بولا ند وزع نیشپ ینرادعمرپ

 یفیل سبد ورع دن ز الاحهیلوا توف هدلاحیتیدلوا دیزآ ن دنسهکرت ینویدور

 هدکد با كعاذخا لوصنالوا یصومقم ورع بورپ و هپ نانیاد لدن یروب زه علیم
 راز الوا * .باولا* یمارولوا زداق و ەد للوض لوا تونل اولاد

 هک رايتلا عارف عون و
 هورگ هدنس هلباقم لا نر یا ت را یو قرص تانح دنف دز

 علبه دیزهدعب بوتوا .هیخوت هورع هلا تاو ندنغارف ل دی ز ُهعطاعم لوا دلکعا غارق

 هغملا ندورعیرو زم E توق نب دملا ند و ارگیروب رخ

 را زالوا # تاوطا ۴# یژزولوا رداق

 هت لوایسهبرو هساوا شمرب و تخ هرزواقلوا ید رول زم لدب  دیزور۶ ه دنروصول
 رزالوا ی ی ا ند ور یرول زم علبم ءانب

 ماگ هجا خیال ا هر ههنا ردد وش یی هعط افم ففو ید دل وا یسل وم دز

 حافر و طض ی د ورع 0 هردو قلوا د تو ره یس هداب ز ندما ملا لال ندلوصع

 ندنضو قم ورع دساطوا علاب هنما لا لدن یطوبقم هک دا ف ناواضح یز یسک

 هعل اما ییضوبقم توت ك ورا نکدرو هدیز نس ادعام ن دنلثمرح ا كالع

 زالوا < ت وجا # یرولوا !دزهاو

 هو رع لار قید ی دلوا توقف ری لوا نکنا فسصتم هلتارب هراز دیز

 ل و رع رام هرکصت دک د سارابا رد یپلوصحو طض یراع ییدورع ب ونلوا هبحوت
 ند ورع یلوصح یکدتبا رانا ردو صف كورج دی زهسناوا هبحوت هدي ز هلارب ندنعفر

EEباو تل که ورع نکا رونلوا لع ہرزوا یناطلس یحا ٭ باوطا  

 ردم یار الف کر هدب ز بولا ند و هساا وب ن علوا | هنج وت هل بس هم ج

 ۰ رسم ا س و و و سست سس سس

 سس
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 || «دعب بورپ و ضرق هه اردق وشه یب رج ورع ېپ رج ديز ندنس لاها نکیآبرحرادهدلب رب ||
 دیز الاحرا هسادا ل وبق تمذ ورعو دب ز هدقدلوا مالسا راد بونلوا حق هروب نم ةدلب |

 مکحو اجا ینس موق رم یاوعد ل دیز یضاق ه دکدتنایوعد ن د ورع یروب نم غلب |
 رولوا # باوطا # یرولوا راج كا

 عم هحاص ابهدحادف داق نامان اتیلا الخدع نیس را نيب ةلماعملا تناکولو) :

 امههدحا ضرقاول امرمظن وهو هم ذ لها اراصوا انلساذا ام فالخم هتموصخ ىضاقلا |
 ام فالح اههنب ةموصخلا عسیال ىضاقلا ناف ناماب انيلا اجرخ م هنيادوا الام هبحاص |

 (نمأتسما مسملا ةلماعم ىف رکلا رس حرش) ایمذ اراصوا السا اذا

 * باوطا* رولوا مزال هت هدیز هساوا ردیاعس توراب و هلجرهوک هب هرفکیبرح )سم دیز
 رونلوا عنو رجز هليا دی دش رپ رعد

 (ریسلا یف حالا قتلم)ےصلا دعب ولودیدحالولبخالوحالس ےھنم عاییالو)
 نوح اداهج هب رحرا دندنرلف ملا رها فرط رمهاشداب نیلسلا ناطاس نیطالسلادساا

 ن دب رح راد را هتسکجاقرب ندرکسع لوا هلفلوا ماع لیفتت مالسا رکسع نانلوا نییعت |

 لرتشم هد زغب ل امریاسو رسا نیکج « دیا جارخا ه دنرلک دتا م وعه بوراو هلع رب

 نوجا ظفحییب ایشا ضعب و ربکراب یدیز ن دنراجما بودیا تکرش دقع وید نوسلوا |
 زهسلباجارخا همالساراد بودیاذخ |لامو رسا ردق وشو موه ی :رارخآبویق هلع لوا ||

 هراهنسک ن دیا موجه ءانب هتکرش دقع هرزوا رحم هجو یسهنرو هلفلوا توف د ز الاح ||

 ر داق هربج وید لرب و هصح نوجا دیز ن دلامو رسا نککب دتا جارخا
 رازالوا 6# بو یزرولوا

 (همامالاباب ینریذکلارپس ح رش ) هعصع راد ال هحابا راد برا رادور) ۱

 لثعرجا كندع لوا نوح یکیدتا ظفح یرایشاو رکراب هدلحم لوا  دیز ه دنروصوب ||

 ۱ رولوا * باوا ٭* یعرولوا مزال هنی رزوآ راروب زم
 لک یا تاحابملا ذخا یف حصتالف ةلاکولا بف حصبإال ءىشى ةكرشلا دتع حصتالو) |
 نمل اهبف قحالف اه ذخا نب تصف ا ةلبنسلاو حلاو ديصلا ذخاكهذخا حابب ىش |

 لئملا رجا اهريغوا لجل اوا طب زلاوا مطقلاوا عجبا ىف نيعإلو اه ذخأر

 (اےےد ہکرشلایف یناتسهف) ۱
 هحوزرت ی دنه دیز هسلبا ناعا دی دخت تولوا ر داص رثک لک ند دنه یسهحوز ل دیز

 رونلوا * باو ا۴ یمرونلوا ربج هدنه هجم وزت هدیز ین هلباریسپ رهم قعلوا بلاط ||
 دقعدیدشدنه هسلنا عانتما ن دم وز مدن زین ادانع دنه هدنروصوب

 رونلوا # باوا ٭ یعرونلوا سبح هج دیا ۱
 تاسا ناف اهحوز لع تمرح یراصلا ند تذخ اویلاعتهللا ذايعلا ت دنرا ةأر حا) ||

 اهت وت نوکی ال حاکللا د دجت ناف حاکتلا د دحت ىح مزلت اهناف حاکللا دیدکت تباو ||
 | حو زاب تیضر اذا الا رهظن ال هب وتلا نالاهعوج ر لبق سد اک سخن ےک
 سس سو سسسسسبسسسوسبسو و سسسسسسسسسس

 نال زم
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 رفکلا ىلع هر ہ صم ةاربغ یهف دععلا دید ن ع تعتما ادا هدرلا مکح جاکلاع اش رانال

 ی نملوالابابلا ییواتفلار اوج )اکانت نو بوت لس رف

  ۴هک اغلا تاک

 یرولوا زر اج كعا بص ماما بو دیا تعب هب هنسک یکیا هددحاو صع مالسا لها

 ردتأت هل ابا عاجاح ص مدع كنعاجحا هددحاو صع شا کا ۴ تاوتا#

 «ارخآیرب ره هک هو میظع رحاحرب ھر ك هدّس , یراتلاداو تکلم كنيرب ره رکم |

 زا هیالوا رداق هیهیاجو رمیدت ه دکل

 اولاقال راصذالا نا الو صفاورل افالخ دحاو صعق نیماما بصن زوکال)
 ادا دحاو دمع ین ن اقیس حص ال هنع یلاعت هللایضر هدر ناز مکنم و
 2 ]اناک یقاعتل ىلع ننال دمام الا ت دقعولومه دماعاجاكلد ناکف هلع اور 1

 (هدمعلا حرش داععا) یغابلا o. as یا ناق هعلخ ع ایغاب

 مد اخ نبرعلا و نرلا ناطلس نالوا هما و لولم یاطع دا دحاو مار ک ءا هدیروص وب

 هننراترضح نادیدلارک ام هلالجایلاعت ها مادا ناخ دجاناطاس نیغ رشلا نیمرطا
 هرکصندقداوا ررانمیماما وربند هنس ردقوب بودیابصن ماماو تعیدقع نیلسهروهج
 | دنبرقو ناهفصا هدلب لصتم هنکل ام يکيدتسا 2 هلیا فیس بولوا ه دنتلاناو طض
 بو دیا تنطلسو تم اما یاوع د دیز ن دیا طلست تسد هلاظا هد الب صعب ن ال وا

 هتیرابسضح هلا یوم ناطعاس هلی رلعا تر را هننک ضد ند یاس

 E EE الاح بولوا ضفأور تکلم یسر ۲ ناهفصا ةدلب بوردنوکبوتکمو مدآ
 ن دم صفاور كنیرلت مطح هتلو د عاعد لاعت هللا اقا هیلاراشم هفیلخ هلغلوا
 | مک ك دز هساوا ی لاو دالب یدلرارتساو
 : ی دصترک ار دبجاو یعلخ بول و | یاب دز ۴ تاوخا ۴ر د هله>و هت یسبعسُ

 ةهدالق سرلت ر سضح هلا راشم هللا ل اظ تعس هر بودنا عوحر ن دزاوعد یدتا

 ست ی ارصا ه دنساوعدرک او او اهق هس ر دیا تغ اطا ن درک

 يانج رک صف فایر | ىلا ءؤت تح ىت قلا اولتافف یرخالا یل اف دپا ت شاه
 نانلواتاور ن دنراترضح نه دل یر یردْطا دیعس ولا ه e صحت

 هناسمهماع یلاتق هجبجوم نی رش نیدح امهنم رخ الا اولتقاف نیتغیلخ عب وب اذا
 رول وا بجاو

 لبق ثب دا امهنمرخ الااولتقاف نیتفیلطعب وب اذا هنعیلاعت هللا یصر هريره وا ))
 ءافولا می یناثلاهعس و ءافولاب صد لوالاهعف ابقاعتم نیتفیلنطعب وبا د دا هانعم

 هدلب ی ناک ءا اوسو نیله احوا لوالا نلاع یناثلل 1e ءاوس اهبلط هيلع مر و اهب

 نیهوتو رخ ۷ 7 دع لاظدا نف نکن وا ا مالسالاراد ن اک ء اوسو نیندلب وا

 هد الخا بلط نع عن 1و رفن e اناو یهنالو هل سا ال ی زتفلا دادعق هواقلاو هصا

 هب دارم ا لد هم نرم لر ا'واتقاف اا کک ت ناییامشدیرت 6 اذهونوا دامب



 هک ۹ ۴
۱ ۳ 

 | دلتاقماوا هنروس ترسکو هتحزمیابآرشلا تلتف نهلوق نم هما نیهوتو هتکوشرم
 ح (نیدلالک ال قر الا ح رش ) ۱
 ططاست تسد اطا هدالب نالواوهتنیلاوحو ناهفصا *دلب هدناریا تبالو مدقا ندنو ||

 رک ا

 ناطاسمدقآ ماما بویلوا عورمشمیماعدا تعاماوتنطلس كص” مان فر شاره ندیا |
 یعاب هجر دن یجیدلو عراف ن دتنطلسیاوعدو تعاطا هثن رب رخ زمه اش داب نیلسلا

 مالک ل هاو هیفنح ءاهتف هرزوا قوطنم یوبن ثیدحو فارق ضتوید ردعورشم یاتقو |
 اضما كتعب رش ءالع و هفت رش یاوتف نانلوا رب طست یوتح ین راهعح تالاقم كنهنس ||
 اناطخ « رل هنسک نالوا هدانع یز,بولوا هدنقارطا . روب نم صخحس لمس یتبراتح و ||

 نعمالا بویلوا لعاع هلیقوطنمهدقدلوا لصاو هراروپنم بوتکم یبرعنانلوالاسرارب رح |
 تماما عیب رق ردپ راج موبلایم> كنیدحوب بودیا بیش ھن رش نیدح لب رق

 كمالکل هاو ءاهتفروهج ندنرلبر طح هبعیاعت هلآ یطررکب وباو بود رد هرزواقح |
 دحاوذُع ی نافیساا مال یرلکدتبآ لالدتسا هماما ددعت اوج مدع هددح او رصع |

 رب رګ هدنددص باوج كرار وب زمود رد راشلوا پهاذ الع روهج هنب ز اوج كماما
 تیدحش رو نم هعالا ٭ تاویخ ا# ردیماهبلعلوچمو هدععمنالاعم یرلطدتا لاسراو 1

 نکا ردیورم اچ کک ندنرلترمضح لس و هیلع یلاعت هللا لص تعد رش بحاص یی رش |
 هب هنس زوتوا اسو هیلع یلاعنهلبا لص هللا لوسر دعب هک هدننامز هلماک تفالخ یمکح |
 یکىدریو ك نام۶ عیج كد هزآ وب هر ید دص تدحو N هدبنک نکا یییدلوا روصم ۱

 مالک لها ءاربک و مارک ءاهقف ردنحاف طلغ تعم یراکدریوراددنک بودیا لر ییانعم |
 هدعطوم یرلک دتنا ناب قیمحما هحویلع ینزاوج م دع كماما د دعت هد دحاورصع ||

 ردلکد هیلعدعععرد داشلوقنالواهدنز اوج لماما دنعترابدلبالالدتسا هلباروک ذم ددح
 نوح یورو یرااعداوند رد ات عروهج لوقیزاوح ك هام اد دعاردح ر صم هدنار تعم ولد ٠

 لهاردندبتکنابلوا اهب لوو لّرعملانما كوب و ندرا ادیعهکل وقنیرلکدلباریرض ||
 یرلک دا هدنددص باوح ینا ندنرام ٥۵ مدع نیز انعم تالون یر لک دبا ذخ ندنراباک ت نس ||
 ردلکد تبا ید ییدلوا یس رق ل روب رم شفت صوصخا رده طلاعمو هغ“ تالاقم ||

 رصم هدنس هروک دمیاوعد روب رد صا زالوا تنا لاا رخ تمالعو یوعد درگ

 ی رالاتف زدرلیغاب یاسا و یدک را داعناو تعاطا تولوا

 . ر دىخاۋ واسم دماع

 تبحو زب رعلادع لب رک شم نان اۋ ل افا لازال لاو لع لاو ماقتا كالام لاقهف رعنا لاق ۰

 ةلادعال رهطم یراخ :رصن ىلا اوعراسب نا سانلل شال ىطرةلا لاق و هتع عفدلا
 لا داع نكع اداف حالصلا دفن ند رهظا تاللا بلط نم لك نال اقساف لوالاناکناو ||

 ی اقلل عهارالا صال هماعالا نع دبح ولاة رهو ج ىلع راح رش نم) رها امفالخ ||
 ناطا لا ة لوت هل طر دال هراعصاوهنعلاعت هللایضر ةغتح وبا لاق (ةرص تلای هلثمو

 ةلصاو راتاو لداعلا ناطلسلا نم دیلقتلا زو لن الدعالو ادنهتحالو اشي رق نوكب نأ ||

i 
~~ 
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 رها مدعی  iاور کف قد هنا ی خد 0

  êاناطاس نوگننآ لس نمد نه 0 ا نه او ماصالو

 ناذعاسال ءاذالا رم دیش قالام تانکر لول ۲ ناهیو مهت ق تلا عب فک ۲

 | مصاو كرل تفوا انه ذم نا الق اذه لو ؤ كالام تع دنا ةرذاتمو هنع ةیعرا فرمصو
 | لاسولا تتإ ناص یا یسوسر طلا ةمالعلل زلات نم)نیفاشلآ بهدم نمل |
 ةكنالا صو نایعالاو ملل عاقب نح ةرورض بش رقلا تظقت انامز ف (هلوا نم |
 اهودب ; eلم هحا اولو وع طاو اووعسامالسلاو الصاا هلع  lsرکذدقویشح دبع م ۱

 لورعلا سا لاعلا یسک ناو یفاشال ۳ 34 اک 2 ترشا تاسلا هلا اا ۱

 | طرس تام کل ةرو رض ازم ا س رخ ربع انا دا را لوقا لزرع ةالفخو اندنغ 7۳ ۱

 هماعالا نم یقادعب رشلاار دنص مال مولعلا لینخت-)"نیالتلا ىلع تم لا هب وتلا |
 لا دراو قت او لتتاات یعزاک برا لها لد اخ لک سلا لها لاند زوج (اصنتم | ۱

 هللا رها یا يش يڪ ی ۳ ولنا لاعتهلاوقل ضرف مهلاتق تالمهیلع زا و ءالا

۱ ANI عم داهج او EEE) را نم لا ته ڪک مهلاتق راصف | 

 لع لو تسسلا مور ! رم یلاعد لا هجحر ةت فا 6 یورلاو میهرش هر عفدنیام رده | |

 لدغلالهالاتقو ره ملا لحما نم هردقلا دنع تانج اولا نم مامالا ةناعااماو مامال مدع 8

  ۱هولصلا باک ن ھ ۱۳ دنا اولو ) ءاوس < درشلا لها عف مهلاتقو ملا ) ۱

 تتنطاسو تماما بودا طض اب ۱۳۹ یدالذ نالوا هدنرشلا رک یو ۱

 مهلت دایقحماماو م عراف ندنش روت کم یو سست قرسا رمه نالوا هد سادات 1

 ۱ هلعل وا عورشعیرللانف تولوارلعایعابا 9 رور مھ دلکماعا داش داو تعاطا هرات روح 1

 را اسع ن انلوا نعد EE كرار و م ندیرلبلاع 9 تن . راد رم طح هيلا راف |

 زولوا باو ا۴ ی رواوا تحاو لاتف هراز روا هروصعم

 ) Hf El bis سس و و 7 ۱

 و یرلنغان هدیرلکدتا هلداعم هلا رليعاب فا هروضنم زکاببع ك اوا نعد هدیر وصوب |

 دیهش رهنبگ یرلکدتا لتف ند هموق ره رکن را تولوایزام رات شنا

 0 زارولوا *؟تاوط# یزارولوا
 | هلتف وارنا هبو هکر عمان دحووا یی رطلا عاطفو بلاو برا لها هلتقنم دیهشلا

 ۱ هند هلتعد بج لو نماد e انکو هبد هه سج لو طظ سم

 )د هولصل !تاک نم ل ف ی: وز

 تودنآ طض لتا تلغت موا ندنوب یدالب نالوا هدنتس تت وجو ناهتصا ندتکع دال٫

 بویلوا عراف ن دتساوعد صحت مان یرشآ ری نالوا ۵ رس اعدا تنطاس و تم الا

 یعاناویدنک هلکماعا داقناوتعاطا هزل رص دک ههاشداب نيسم ناظاس مدقاماما
 ا ےس

 ل سس ج



 ۱ لكنسههاطراناتن .کیف هديا اوحلواوقاحوب و ع رفعفاو هدنلخاد یدودح منا كلام ۱

۹ ۸۴ 

 یا یظع منا هلیرللوا بکنم یی ہر دک < باوا رولوا مزال هن اعرمش هرا هنسک ندیا

 ررولوا قسم هيلا باذع هدابقع ه دیدش رب رم هدابند بولوا مآ
 ةرافک ار ابکلا نمسجخ سووا او هللا لص بوت نم فحژان مرار هلا)

 ( فحزا نمرارغلا باب قربك س) فح زا نمهرارفلا لا یفرکدو نیل
 ۳ )رب اندی نا نیا هد .کیههدلشر ندهبناعع کلام ||

 فالخ نولوارلع + هلع ومر هليساعدا ال ةرالولاو انعم قلا بودیا حورخ ندتعاطا

 ندناطاس فر ط نوح رلمردتبا دایعنا هلبرلع | راه یر ر عصب لاعفا فنرش عرش

 تعاط] بودغاط یییرلتیعج هدقدراو هنیررزوآ امان کیا درس نانلوا نییعد
 بویعا تعاطا زا روب زم هدکدتبا مالعا یییناطلسرما نالوارداص نوع رلعا دابقناو
 کح كن هروب رد هما هدلاح لوا  هسلوارصم هدنراوعد هرزوایرلتعج- لاتعلل اھم

 ردعورشعیرالاتق بولوارلیغاب #باوخ ارد هن یسبعرش
 هعم داها نم عنتنا یزاغلل ینینیالف اریاجوا ناک الداعیا ریما لک عم داها )

 ( ءا مالا عم داهم ا ن رکلاریس )

 بونلوا ص وقت هني رلناخ ع رقندیرافرطكنب . رلب رم طح مالسا هاشداب ىە <و هیلکروما

 الاح تولوا ورح ندتعاطا هرمهاشداب یرلح ورخ ندتعاطا راس هرو رد اک

 حورخندتحاطا هنناخع رقرل هنسک ردقوش ندتس هقناطیاغون رم ه لل ع مان قاجوب

 | رمگیدنیادار زرتسا یا وب یک لکد شلوایدعدو مطهر اودنکن دنفرطناخ نود اعمجتو ۱

 ضعب و اک هلسأر تارا بودا س دبر ف هنسکزب ندنرتکا تولد نوسلوا جو ب زی ۱

 مکح هلیراذوا شعیا ج ورخ ندتعاطا هرزوا هحوو ر رول رم د رل دلا ترشاش هداسف

 رارصا هدنز داسف و تېچ تولوا رلیغاب ىس هلج * باوطا *% رد هه یرلعرش

 رولوا مرال یرالاتف هسزردا

 كلذک ةافبلاو بار الا لاتقلا حاباامدرفکلاو رک الا یهو داسقلا لها اهیلا عرسی هنتفلاو)
 (ةاغل ین ریدقلا عف) مامالاعم لت اشنا عودلا قاطا ٠ نمک یک ب تبخو

 ندنفرط هلعتلود ید ززالوا هرزوانابغطونایصعو لاوم E بولواندابقشا 1

 هلارار وب رم راهسلنا هب رام هما سام نالوا نعت بودیا عج 2 هنشاب و ناغطویعب ۱

 وچ طلا تاک #۴
 E هن رح 8 هربعص دره نانلوت هدنسوص ج۳ اچ عفاو او هد هدد 2 ندهنمالسا دالب

 روتوا را جو ۷ ی 4

 وهو

 او رم ندنزافرط كت رات وج هیلاراشم ناطلس هلغلوا بح اویرالاق بولوارایغاب
 رارفلوا رل هسلنا رارف بويعا هلتاقم ةليارلبغاب لوا رکسع ن انلوا نیبعت نوجا هلتاقم ||

OEE 



 و وز

 دن رطا مد ی لصالانال هوز اب الا رخ طبقللایا وهو)

 ( طیقللا ین راففلاعم ( ۱
 نيد هنیرزوا طی هرکصندقدلا بولوب نالغوارب هدنشابرب شلعارب هدنسویق ماچ دنه
 ءاسک او قافنا فورعمرذق هل امیدنکینالغوا طبة لوا تدمر هلی معایضاق هرزوا قلوا

 دا یتفورصم هنس هوسکو هقفن هد هرو نم تدم دنه هدقدلوا غناب نالخوالوا هسلبا |
 زولوا تاوخا# یرولوا هرداق

 هيلع حجري و زاج طبقللا لع هب مجرب نآ ىلع طیقللا ىلع قفننا طتلمل یضاقلا ما )

 (طیقللا فغلا ةينم)زيكاذا قفناام
 یي رط هدنکوا یسومق هدنحراخ كت هسک نالوا هد هدلب یرلقدلوا نکاس هرفکو نیلیسم

 نکیا هرزوا هبب رت بوروتک هنلزبم بولوپ هیمذ دنه یریغص دیز شالغارب هن رزوا ماع
 رارقا هنییالب بولوا هج یساوعد هسلیا یوعد ویدر دعوا نوګا دیز یعذ ورع

 زولوا # باوا ٭ یترولوا تبان ت دورعیسن دی ز هلدرح
 حصل هرغوا هبسن طقتللا ىدا ول نح بسنلا لوهح هنا وهف بسنلا ین هل اح اماو )

 (طعالا عیادب) یوعدل ]ا تاک یف ۲ :رک دام لع هنم بسا تیام و هنوعد

 رونلوا ۴او ا۴ یرونلوا مکح هنمالسا كد زاعابتا همالسا راد هدنروصوب
 مهد یب هرسل داول نح هن دد ربع نم هاوعد عمس دنیا هنا هربعوا ی یا ولو )

 طبقللا بس یذیعداناو (طیقللا عیادب)) السمنوکی هنکآ هنم هبسن تتح هتوعد
 مکح ها جا اما و رارقا اذه نالف بسنلا توت اما سم طبقللا و هنم هب تبث
 ارفاك د لولا نوکب نآ ىعذلا نم بسنلا تابا ةزورض نم سىل و ناکلل اصبت همالساب
 مالسالاناکمف ط.عالادح را او (طیقللا باک ق عاج“ نیدوعسم مامالل تاطعتللا نم)

 یوعد ىف ق دصب ناسحسالاو ةنيدبالا هتوعد حعإال سايقلا ف هنبا هنا ییذ یعداو
 ) يقلل هبدعاق ) ث ارملآ نود يلا

 کت طلا تاک #۴

 هرکصذدکد ساداهشاو ذخا نوحاد و بولوپ هے اردقوش هدنرزوا ماع قی رطردیز
 هورع هلا یساق نذا نوعا فب رعت یی هلا لوا هلفلوا رحاع ن دقن رعت هسفنب دیز
 ب ووا هقرس ندندی كورع سن رصقت و یدعت لورع ر وب نم غلبم هرکصندکد ریو

 زالوا ات اوطا# یرولوا مزال ناعص هورع دوخاب هدب ز هسلوا عياض

 هلف هسفتب فب رعتلا نع طقتللا ن اذا ىلاعت هللا هجر فسو وا لاق و قتلا فوأ)

 دحا نصل هدي ف تکلهولف هب هری و اهفرعب نم لا اهیطءب نا
 ( ةطدالا ف تاناص )

 یر اوید كلزم لوا نکیا نکاس هدلزم ورعبودیا میلستو راجیا هورعینلزم كالم دنه
 لوادنه هرکصندکد تا جارخا بولو هگارادقمرت لوکس هلبس هکس مالسالها هدنا

 هرداق هغلا ندورع ی ها بونلوا قیدصت هلیلوق هسابا یوعد وید ر دمکلممنب ها



3 
 )الا للا نم هومن زولوا ۴ پاوجا »۴ یرولوا

 | هکمامرب و وید رولوا خو هلکعا جیارخ | توله اد د ها ل لوان درعورع هدیروص وب

 : زالوا × اولا ٭ یرولو ارداق

 مالسا ل اھا ب هسبکر ب هدنعا ق ودنض كحوکر هدننناج رب كنووس ناتسزازب فف ورب

 یسبعرش مکح > لرون رم علبه هسالوا مولع«یحاص بوتلوب هقنارا بو INES هلىشساەكى

 زردیا ظفح هج دیاروه ظیجاط بودا مالغا هقلخرلنالوب #* باوخا ٭ رد هلهجو هب
 هرکصندنرلکدتبا طفح ت.دم نج هلوا لصاح بلاغ نط هنکح هبا روهط یحاص

 لام راردی قدصت هیارقف هسیااینعا رازدیا فرمح هنیراسفن یدنک هسیا رارمقف رانالوپ
 ر ونلوا عضو لالا تیب هس ر ولوا مولعم یعیدلوا یذ

 (دینالا ملا نم هباوج مهمی )
 هم فن دجعر زن« دالزان فالوا هفت ول اطباط فج هرم جاز ایی ندیم رله ةيزرقر

 ردکلال تب یس هلجج ٭ تاو | رد ةلهحو هب ىب کی لیدعملوا

 نم اچرج عدو هرا ف رعدامرهولتاوا هصفلاوا به لا زاكا لحرلا دحو اد

 نم یش هیف نوکی نااما نیهحو ىلع اذه و هلوهف قیامو سما هبعذ هالفل جن

 هطعال , هلزمع نوکی هداهسلا لک فلع ن وکلا نت و یوکلاک مالسالا ت امالع

 EET تیلصلا و منصااک رسا تاعالع نم یش هيف يوكو اهفرعد نا هلعو

 ی ةتیلا ضزالا ف دج ويام جب ى هملع(یلاعت هللا لص هللا لوسرنع یورال سمح ا
 ءش دیف ناک ادا هنالو سما زاکرایناو همففیداعلا بارلا یف دخ وبامو فرعب ةظقل
 باکراو لیلا تاجا نیلیسلا ىيا یف عفو برخ الها نم هنا انلع رشا تامالعنم

 لام و مالشالا لها عضو هنا انفرع مالسالا تامالعنم یش هيف ناکاذاو سما هیفف

 .تامالع ف نک ناو اهر طه دوحولاکضرالان طا دوحولاو مال دا

 لها هتفدام س ی هنا رعانخاا و مدافن دق دهعلانال اتنامزق ةطقلوهد اهم لدتسد

 ندعلاق هاند دقو اسم | ارحو | ایصوا امد اس اکم دحاولا نوک e یوتسد و ترطا

 هتعضوان ارادلا بحناصلاق ناف لجرزا د ند جو ناو زاکر لا ن تالذکو هطقللا ق تالذکوهو

 ءاوس هططابحاص)قاملاو سما هیغف زاکر هنا لع اقداصتناو هدي هن هلوقلوقلاف
 امه ردو هفینحنا لوق اذهو ءارشوا ةراحاوا ةبراعب رادلاق اکاس دحاولاناک

 دوحولا ل دج و كلذ نسا د حو ی ذل هارا انایلاعت هللاهجر فسوب وبا لاو یلاعت هل

 طوملانم)هزاخو هرهظایذلاوه دحاولانا هلعل هزالایف دوج ول اک ضرالاو رادلاف

 یابلاو سنا هبغف زاکر هنا اقداصتولحررادق زاکر ادحو ناو (نداع) این یسخرسلل |
 رادلاتحاصلوهف هب راعوا هراخاب انهفاک اس دخاولا ناکآداتالذکو رادلا تلال

 ( نداعملا ىف دیمشلا کامل اك )
 جی داهشا و دخا ناوحا در هننحاص یی شا ر دق وش یدو هدلوب دبز

 | باط هنب ندورع دیز نکل بودیا نات .نسنج و رادقم بود ردع هشا ل وا ورع

 هع بودیا #



 یرشالزوم و زاحهعاتم هواعفر عاف هزافموا ادب رقکه اال ناکمق تا

۹ 
 | هلا عفد هورع یروب زم غلبم هدیز هلا عانتما ندکمر و هورع یروب زد علبع ب ودیا

 زاعلوا#ب اوت #۱ یمرونلواربج ود

 همالع لکواهددعواهلکواهنزو رک ذو هلاهنا یعداو لجر ءاخ دهشاو ةظةل عفر لحر )|
 ىلع طة ارال اندنع ةنبيلا بلطو ةطقللا هبلا مفدیزق تللذ عيج باصاو اهل تناك |

 ( هطةللا ف هباخ ) عفدلا لعرب ىلاعت هللا هجر كلام لوق ىلعو هيلا عفدلا |

 یلوق لدیز ور قیفر ككدیز هلغمالوا یضاق هدلع لوا بودیا تافو هدلحتر هدرفس دیز |
 زاج روب زم عیب هسلیا نم 9 هاو عج یسب هلی نت یرکب

 رولوا # باو لا # یرولوا

 (ةرناخ | هطةلیناذکو یصول اوبالا تافرسصت یف هر زازب ) عیشاب عفت نا .

 را رخ يج سا عاق هكر كب كرشپ کب هدنرلکدشا روه ظ نیس هبرو .A هدابر وصون

 ورع نتي هسا كلهتسم بولا ت نع هلغلوا را رخ یہ ب دوخاب ندرشب یرکب بویلوا

 ا *باوملا٭* یرزولوا رداق هغملا هسرلید ن دنتسفنق رشد و

 ذخا ءاش ناو هدخا ایا عاتلاناو نعلاذخا هزاحا ناف هدعد ثراولا ءاحناو )

 (روک لا لحمل ایف هیززپ ) هنعضب نا هل ةثسذب وا سوب هعاب نا اونا

 ٭ قب الا باک
 رز هرکصتدکد تاذخا رکب نالوا قیاوا طداضص هدر اد رخآ یورع قبآ دی كل دیز

 رداق هغلا ندرکبیورع بورب و نلعج هرکب مکطاو فلخ او تابئالا دعب

 1 زولوا *باوا + رو 1
 هما و رخا هبعدب ناز اوط ءاش ن نالم کد یقدوتساو نهزب نا هبلاهعفد رخا هاعداناف)

 هوحولا نم هحوپ هکلع نم هجرخا ام هللاب ناهرلا عله هیعدم یضاقلا,

 ال ین رافغلا مح 2

 داهشاو دخا ه دراندرخآ دل رس تدم رکن یورک یب دبع كدب ز ندتسلاها هدلد رب

 رولا E FETS ا ا اد هد ز توروّتک یرکب ورع هرکضندکدتا
 مهردقرقندشک ات اوتا#

 اههردالا رتفق نبعب رانملا دتعف تناکناو | مهر د نوعی را رغسلا هدمنم هدر نلو )

 هراسف اهن ود ۰ نم هدرناونوعب رالاعت هللا هجر فس وب یی ادنعویلاعت هللا هج ردع دنغ

 E) 4 قرحالا قتلما) ۱

 نيد هنیرزوا یسالوم هدکدتنا ذخا ی ورع نالوا قبآ دنع دي ز نالوا باوا طباض [

 یدنک یورع تدمرب و ربدقن هقفن دار دقوش یموب نوجا ورع هک اخ هرزوا ق ولوا

 ند ورع مکیاو تاسالا دعب تودي اروهظرکب یسالوم نکیا هرزوا مادهسا هدد

 هنسن ندرت هنمان اھ هقفن وید م دیا شمر دیا دعت هققن هززوآ ررح هحو دب ز هلا

 زالوا تاو ا < یجرولوارداف هلا



r 
 1 .a ۳ هتففن نوک و هد>اصلا هدر هلع نکو هراعضق ناکا درع بص

 جاتحال كلام انال كلذ "اعفیال یضاقلاف عيبلاب وا هقفللب هرحآ,نا هو ناف 7
 افوخحت بصاغلا نوکس نا الا كلذپ نم انالف تصاغلا ناعضیق دبعلا نال مالا كلذ لا |
 هبحاصل عفنا اته ناله كسم و هعینرو دلا ذی ذنیف نم ول ال ۱

 ( دیهنلا ر دصال فاصخلا تاققن حرش (

 0 دوتفلا باک #

 TEY دعب دنه یسهحوز بوئلوا ع | ےکح هنتوم هدقدلوا هدنشاب ناسقط دوتفم دیز :

 یک رفت ندور ع دنه هلاک اح ۳ کصن دکد شا وز هور ین

 زاماوا ٭ باولا # یرولوا
 لات هلا مهجر اا فالتخا هو هد ورضلا هدلاماغدعب هزوع يڪ طاقلا یضقا د)

 اکیا حقا ادن اج دنکزت تعسقو همکح ت ءاشنل تحوزف هنأ مها دتعتف 5 ۱

 الاسم ءاج ع هریدعقتعی و هپ مکحو ىل 0 عرشلا کم هال ین ال

 ا iy و درک تالهاع هنصلالو هذخا هبراود یف هلام ۰ نم هبدحو امو قتعلا

 ,( اصلم دوقعلاق یدهارلل هبنلا ىواح )

 را رقم هوم كدیز هرو ب ولوا یلام رادقمرب ندنالوقنم هدنرا دی یس هبرو لدومعم دی ز

 رداق هكا تمسق هدننب هنرو یروبرم لام نالوا هدنرادپ كن هئرو یضاق قوا
 رولوا ۴ باوا ٭ یعرولوا

 هنوم عدوملا وا عرذلا دح اذا هتعدوو یو نوقدصلالو مهودعیال مهل ىلا نال ۱ متن ورم مهلوق نال ےھنیپ قلا مسق لام مد فو ہتوج شرو رقاواو )|

 ( دوقفلا ف یوضر طح )

 نالوا هدندی رکب یکی رش انانع كدیز ورع نانلوا بصن مق هظفح ینلام لدوعفم دیز )

 ر داق هرج هزکب وبدریو هکاب نس هصح دب ز ن دتکرش لام
 زالوا < اولا # یرولوا

 اوا شما الغ یاتمردق وش O رب لام نالوا هدندب ۳ e هر هدیروص ول

 رولوا ٭ باوتا#< یرولوا رداق هدادّسا ند ورع یروب رم خاتم

 رخآ دب ف ضوزع وا رافعف هل بص ال و دوقفلاهالوت ىذلانیدلاف ےداشالو )
 ةحوصخ ا تالعال هناو ىضاقلا ةهج نم ضبقلاب ليكو وه لب هنع بئانالو كلام سیل هال ||

 ( دوعفملا نزرد ) فالخالب ۱

 هر « ی دم بصن حق ی ورع هظفح یل ام دیز کا هدقداوا ذوق دب ز

 ردكم ر رک و یوعد وید ردنکلم ٤ دلدنز نوعا ءاشا زدقوشو عاب نالوا هدندب رک

 زالوا *ںاوخ |۴ یرولوا هعوعسمیساوعد ورع هاد ءاراکنا وید

 ۳۳۲۳۲ مچ

 ۱۱ ر ( هوشوقیقروا راع ق دی رسو تم ید ن a ره دوععلا لع ۱

 هک دیزل

نکآ هلع موی و هلام ظفح و هقح ذخأر نم ی دال بصنو ۱
 | یعدیاوت مھم سل | ه

E TOO ST O OO dM 

r ا 

 ست ایچ کب وول



{Ur 
 ه رزوا قلوا ناخ اور ا بص مق هطظعح ىل ام ل ۸ دوفعم و هر دیر ۱

 وید م دیشعا ملستو عادی هدر بزار کت مرد اقا تا

 4 ةکرشلا باک 9 ۱
 یرلتکرش نکیآ هدوجوم دوقن ندتکرش لام نالوا هدندب ورع يکي رش انانع كدیز

 ور هسلنا ادا ندنلام دکب کف ارشآ هب هقار دف وش ۵ هر راحرب نالوا ندنسشح |

 SEE هر راح هلک یا ادا دام یک در تويعا تسلا هد هب راعلوا یو ۱

 یرولوا رداق هکنامردتنا خا دم هب هیراحلوا و

 رولوا رشم ه دنرنب هیراح لوا زالوا # باوا #۴

 اذه (نکرشلاق راصبالاریوت ) هپشن لامنم یدا نا هنم ی هکیرم دلع عجریو )
 نکنلاد | طبحا نعایک اعر ىلا قانالوم لاقا ذلوهکر ملا لامءاقب عم :Iê ندیدا ادا

 هضنل رناندوا مهراد یزشاف ةعتماو ان اعا هکر ملا" ل ام راض و لص اح لام هد ف

 دحاو ةكرشلا لام لعاب دتسمراص ةكرشلا ىلع عقوولهنال هکب رش نود ةصاخ هل ءارشلاف

 (ةكرشلانح*) كلذ هل نذوي ناالا ةنادتسالا کالعال نانعلا یکی رش

 بو دنا تو اعم ه دسک و راک« رثروب رم نکا ه دنرال اعلرکب وورع یعوایع دیر ۰

 ه دلام لوا هر وب ید هند ی دلوا لصاخ چا در دن ز ةسلوا لصاخ لام زا دقمر

 زالو ۴ ناو ۷# ییرولوا و اق هتکراشمآ ۱
 الا ناک اذا بالل هلک بسکلاف *یشامهل نکی لو دحاو ف ناسشکب ناو فا)

 (هینعلان هم هف رفت e هل امسعم هن هزوکل ] تالا لات ق

 رک ونک تک شا E اژسا ند ورع هعولعم ن 3 یس هن A او رع دنر

 هسید م دتنا لی رش هدرا هت لوا هر دی ز هدکد ید هلبا كي رمشتیب هدرا هت لوا هدیز
 زداق هتکراشم هدي ز هدراهتش تولو ۳ هلبا نصن كنم هنفصن كر ەت لوا هاب لوق وب

 ر ولوا # باوجا »6 یرولوا
 ناف ءارشلاو عیللا هلی ا زی رک ها الا هللاقف اش یعشا اذاو)
 رادعه ف رع 2 تایم دب ناک او هض تلاه O E اضف لق ۵ ق

 لاق اذاف هاو یو وب ز هکر شا نالل اذهو فرع اذا راشخا لد فرعب ۾ 13 ناو زاح نع

 الوهح ن اک نعاا الا اکیاعترصد رخ لا هعف اذا ART راک ا

 ااا دسف لو ا ا هر هاو دک ًامسریغ لالا نکل یر At لل

 (نکرشلا نم لوالا ل اصع] اف هبطاولو) ۱

 زالوا دکباوطا# ییرولوا اج كیا هضوافم تکرش دقع هلیایم ذورعسهدی ز
 رولوا دع تاوطا ۳ یرولوا یی 2۳ هبربلب LS دع هلا ی ذ ورگام تچ دیز

 فدا یصو ا ییدوا درب تل ,عوار > ایهدحاوا E ني انس وهو نانعو)

 (ةکرشلاف یناتسهق) ہا ماوا غابو



۲ 

 بودیا لع هلی تکرشنامورعو دیز هرکصن دنراکدنانانع تکرش دقعهلبارکب ورعو دیزآ
 ر هدم تور و س هصح هرکب هرزوا یراطرش ن د هدناف نالوا هلصاح |[

 هدنرلکدتا ERS لا یاب بولد E 7 هلکنس زب ۱

 یتسهلج كن هدناق تولوا نماض یتلام سر + ی ما هلصاح هدنافر دق وش | ۱

 رازولوا < تاوتا# ییزرولوار داق هغملا ۱
 ةكرشلا كعم لعا ال هبح اصل امهدحا لاق م هعتما اشا ن انع هکریش ناکیررش) ||
 نال هکب رش بیصن يقل نماضوه و لماعلل ناك مقجااخ ةعتمالاب رضاحلا ل عف باغو |
 حسف اذا نیکی ملا دحاو .a رشلا كتاف هلوق هلع هکر لا لعم لعا ال هل وف ٤

 | اضورع لالا راصام دعب ةب راضل این و هنحس حص اولاق ةعتما ةكرشلا لامو ةكرشلا ۱

 ( نانعلا هک E E ) تب یمیا
 انشا ءاشا ر دق وش همولعم نم ت درکب ورع یکیرش هليا هضو اهم تکرش ل دیز

 ر د اق هغلا هسرابد ن دنسقنق ن دورعو دیز یرو رم نم رکب هسلبا
 رولوا # باول لا # يرولوا

 لینک امهنلک نوکی ناب ةلافكو ةلاکو تنعض» ناب لاومالاب هکلاف ةضواغملا اماو) |[
 ( ةكرشلا فررد) امهدحا هارشاب ايف امهنم لک بلوطو امهش ةاواسملا قع رخ الا ||

 هلج هس ر دیا ررض هتکرش لام هدنرلک دتیا ن انع تک ش دع هليا ورع دیز
 ه دساف تکرش هلطرشوب راهسلیا طرش هرزوا كمگچ ورعیررمنض

 : زالوا # باو لا *#یرولوا ۱

 الاح هسلبا بترتررض هتکرش لام دقنالب بودیالاعا یکرشنام ورعو دیز هدنروصو ||
 هروک ذمطرشبویلوا یضاردی ز هد. دید هکحهروک هرع رللام سر یررضلواهدی ز ورع ||

 زالوا # اوت ا# یرولوا رداق هکمردکح هورعیررض هلج ءان

 لضصافتلا طّرشاول ىح ضعبلا لطب ال و * دسافلا طورشلا صعيب لطبت ةكرشلا )|

 اطرش امهالک ناکناو ابهدحال ةرشع میر طارشاب لطبتو لطبتال ةعیضولا ف |
 (نکر شلا باک یفیفلا هم ) ادساف

 ٭ خراب قلعتب ای عون #
 لام زلات ورع هلغل وا هتسخ دی ز ن کل بودیا ن انع تکرش دقع ٥ ديراب ورع و دیزاا
 قلا ییس هتصح لا ده لاو AE هلصاح ه داف ر دق وش بودیا ل اعا کش

 ر داق هکعد لا ناصعن نوط و شم هصح هلکماعا لع نس ورع 2 لک دنا

 زالوا #< تاوطا # یرولوا :

 رخ الانود امهدحا لع ناو اطرشاملبع امهندب عراف امهیلع لمعلا اطرش اذاو) |

 طرمشلا لیعرح الاف هتیغوا رخ الا ضر امهدحا لع ناف (هکرشلا نم ؛ینیناهرب طبحم) ||
 درعک عقتریالدقعلا نال رذعریغب وا رذعب للا نمرخالاعذتع نایوتسی واهلعک هلع نا |
 ( ةكرشلا ب اكن م هی زازب ) لمعلا ال دقعلا ىف طرمتلا مكح حرا قاقتساو هعاتتما |

 هک دز



f 
 هنغلوا للغ و رابتخا دیز هرکصن دنراک دنا نانع تکرش دعع ه دعلزارف ورعو دی ز |

 هسلیا ضبق ورع ی ه داف هج د دقدلوا هلصاح هاف ر دق وش بودیالع ورع قنا
 لص اح هلا ع درح ورگ ه دک د تیا بلط سهصح 3 شاک هزژوا یراطرش دز

 ۱ توق دی قدعلوا لاعا ر نا هرکصن دنرلک دسا نامع حنا دعع ورعو دیر

 | لام ورع هسلوا هلصاح هدافر دق وش بودیا ل اعا کر ش ل ام ءرع ه دعد ب ولوا
 | جد دما لوا بويعا تعا هبرو نکدریو هر هبرو یس هصح ایل نگر

 | زالوا ببطیخد هورعنکآ زالوا اولا # ییز ولوار داق هفلا هصح

 | هل نهضت نونجلا لال بصاغلاک هدعب لماعلا نوکیف تولاک هقابطاب حسفتت ةكرشلا )

 ۱ هب قدص2ت نونعاذصح نمر امو هل تبیطد هسفن هصح نم خر امو لالا نم هنصح

 (ذکر شلا نم هیلیضف تاناعص) بصفلا وهو ثیبخ تسب هلوصل

 هب هیقس هورگ دیز تواوا یرلکلم لارشالا لع كورع ییاثلت ل دیز یل كرهبقسرب

 لوا خد ورع هلکءدری و یهصح ار دنرجا نالوالصاحو لیمح یتعاتم كرخآ هلترحا
 دن زهسلنارفس هدد جاقرپ هرادد رخ او لدم یی رلعاتم هلترحا كرهتسک ضد هر هتف

 رولوا #باوطا یرولوارداقدغلا ند ورع نسهصح ندنرجا نالوالصاح |

 || نوکیهسفنل اهرحآنآ ةمولعم ةرحاب رخ الانم لكلا ابهدحا رحآ نیلحر نيب ضرا) ||

 زاجا نا كلاملا نا بصةلاف مكاو فلتخنال بصغنا مک هك رش بیصنن همكح
 | ء ااف زاجا ناو بصاعلل ةرجالاف ة دملا ءاطقنا دعب زاحا ناو هل ةرحالاف ة دملا لوا ىف

 یەم ام هنلا هجر د لاو كالام یابلاو یضاطا هرحا هللا هجر فس ه وبا لاق ه دملا ۱

 (تراجالانم ثلاثلا بابلالیق یواتفلا رهاوح) كلالل قیامو بصاغلل

 +: دسافلا ةكرشلا ف عون و

 ١ ۷ هک هرکصندنرکدتا و دّعع هرزوا تعسک نوطوا ن دعاطرب ورعو دز ۱

 || تکرش دقع درح ورع ه دک د تیا دامه ذخا القتسم ینوطوا یکیدتبا عجو عطق ادرفنم
 ۱ زالوا * باوجا »6 یرولوا ر داق هبهلخادم هنوطوا لوا ود لدینعا

 || ءاقتسالاو دارطصالاو شاشتحالاو با طتحالاک هب ةلاکولا محصدالایف ةكرشلا زوجمالو)

 : یا دنع دوخ الا ن فن یلع دازال هلثم رحا هلو رخ الا هاعا ناو هل لک هعجامو

 ۱ نیفصن ا43 اعم ه ذخا ام و هللا هجر دمحم افالخ هللا هجر فسو

 ۱ ۱ (نکسنلا رصالا قتلم) (
 || بودیا لاوس ندسانخد یسنکنآ هرکصن دنراک دتا تک رش دقع هدلاؤسر ارفف ورعو دیز
 | هد هدان ز ورع هسلوا هدا ز ن دنلیصحت ورع یی دما ناسحاءلربخ ناکا « دیز نکآ

 0 زالوا تارا #یمرولوا ر د اق هتکراشم هدیز ۱
 زا لیکوتلاذادش نافصنامهن لصامانا ىلع الاوماسانلانع الأس نا یلعاکرتشاولو)

 (نیئلثنایف نیلوصفلامماج ) لط اب لاّوسلاو ی دکتااب



OUT 
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 ۵ دیراندب دعصانم یتلاز زوق كسا نالوالصاح تد وک بوزوک تویلسب ی یرادروق هلع ءاربب

 بور و کو بولس هلبعارهب ی رادروق لوا ورع ه دعب تودیا لوق هرزوا قلوا رسا

 بودیاذخ انس هلج كفلازوق لوا دیز الاح هساوا لصاح قلازوق ر دق وش تودزرک |ا

 كغلازوق ءانب هروب زم لوق بویلوایضار ورع نکرربو ییلتهرجا هلې كنيغاربب هورع ||
 ز ااوا # باولا # یمرواوا ر داق هغملا فص |

 دغ اکر دق وش هلی را ام بودیا داره كأ حاسنتسا ب کن هليا هعصا ورعو دیز ||
 وشا ر رکب نالوا یراهم ه دنتعنص هعصا هرکص دنر طرح باس شا الا دصب و کر ھو

 توصد ه راززوا قاروا ی رابروص كرد اک نالوا هل ءان نالف ن دیرلد ک2 څراونو ناغل

 قرص هن الاو تکه و قارو ویا ه دقدنلوا عر دنس نالو e دعا ۱

 یس هصحرب تولوا هصح سنا هدیاذ د نالوا ل ا رکصندقدنلوا جار | علف نانلوا

 رر هحو رکب ه:دعب توسا تکرتش دقع هرزوا قلا قرعو دیز نس هصح ریشیکنا رکب

 نالوا هرزوادجو وب هسلوالصاح باک دلج ردق وش بوصاب ب راتروص كاراباک هرزوا |
 هحو و # باوطا ۴# ردن رشم ا ول و ردیم دنسان ایک تکرش دقع

 لثعرجا كنلع كركب رولوا لورعو دیزرلباک لوا ر د دساف تکرش دع نالو! هرزوا ||

 »۹ زولوا مزال نی رزوآ رروب رم ۱

 ناول ا راردیا تعسق هل هج ون هدنرلنپ ورعو دی ز یراباک لوا ه دنروصوب
 هروکه نی رل ام سار

 az ندرابکلوا هسلوا نکا تن اعا ه دنلع هک هر ۵ دیروص رو ۱

 زالوا # باوا *# یرولوا ر داق هغلا هنسن ن د دیز ب ویا
 او الاد اهعنص وهوهلاع دولا هل یّرشد نا ىلع رخ عم اا یاکعاین لثس) ۱

 ملال ما ةكرشلا انه حص لهل اب فصللا رخ اللو هلل فصلا اذهل افاصناامهنب |
 لصاطاو ةكرشلا هذه صلال باجا كلذ نم لصالا ف مکخا اخ علال ق اذاو ||
 فصذ هل نوکینآ لع هنداب اهیف لع هتال هلع ی ةرح | املا دولا هلک |ا
 داز اخ تن رب ناف اهملاع ل اقو بیبط لا ةير اج عفد اذا اک دساف اذهو اهنغ ف دازام |

 هب ودالا نع ققفن اام ر دوو لثملا هرجا تبنطللو جعل دیه تاب وهف ةوكلا اهتمت ىف

 ( ةکرشلاف هیرمخ ی !واتف )

 لصاح و لامعتسا هلت الا ی هنیفس واهنسک لوا بورپ و هرادنسک حاقرب نس هنیفس دیز
 هرکصندنرلکدتباتکر ش دعع هرزوا قلو را هنسک لوا یئلثو ل دیز ینانلث كنرجا نالوا
 درهنسک لوا دی زهسلوالصاح ترحا ردقوش نودیالابعتسا ییهدیفس تدمرب رارو نما

 زهنسک لوا هدک دتسا قلا س هلجج كيرجا نالوا لصاح بوریو یی التم رجا كني راع |ا
 كعد رزرو ینانلتقکا ءانب هروب زم دقع هلغلوا صقان ن دنا زملثم رجا درع |

 رزالوا # باوطا # یزرولوار داف

 كنس هاب توط نالوا یکلم ی دن ور بو ریو هورک یییدروق كيبا ر دق وش دیز

OT ۷ 



 | عصت+ا اس ناپ بسکلاو ءاملا اهل سل هن وار رخ اللو لغب ایه دحالو کشا اذار)

 | جیراو لغبلابحاص ناك نا ةب وارا لثمرجا هیلعو قتسایذلل هلك بسکلاو ةكرشلا
 لالار دق ىلع دس افلا هک شلاین میرلاو لغلالثع رجا هیلعف هب والا ةكرشلا ین
 اهن الاو هتنیفسب المعلا نا ىلع ذعب راعم لرشاف هنیفس هل (هکر شل ف نیتفلا ةنارخ)
 او

 هنیفسل تحاصتلصابحاف هدساف یهق هت وسلابےھناب قاملاو ةیفسلا تحاصل سم

 (ذکرشلالو ق هبنق) مهل مهلتم رجا هیلعو

 نانلوانیبعت نوکا داهح هر رح راد ندنرلو رط كنرلترم 2ح اش دای نب طالنسل اكس

 بورا و هلحرب ن دب رح راد ورعو دیز ندرکسع لوا هلفلوامقاوماعلیفتت همالسا رکسع
 تکرش دقع وید نوسلوا رسم هد نت رمسا نمیدتنا جارحا هدنرلک دنا دا صموده

 ءاي هرول زم لوق هد رسا یرلکدتا جارخاو یس اعم ورعو كنز هرکصندنرلکدتا

 : ژرولوا  باوخ ا # یمژرولوا تالام هفصاتم ا

 هبنسلاو لاو ديصلا ذخاک هذخا حابب *یش لک یا تاحابلا ذخ این ةكرشلا مصنال) ۱
 اه ذخ ان اهيف قح الف اه ذخا نع ت ذخا اذا تاحابلا تصخت جا لابا رامو |

 ( دك شلا باک ین یناتسهق ) ذخ الا ق امهناوتسال اعم اه ذخا نا امهنب تفصن و

 ( یرودقلل دی نڪ )ةحابالا لصا ىلع یب رطا لام

 4 کت ا دحا ناعم ف ع ون و

 ۰ دننییام راجت نکل بولوا ن دنسنج یراترات ورع یکیرش هلیا ن انع تکرش ك دیز

a یو ی یو ی e e rn n e 

 وش ن دتکرش لام هليا شحاف نیغ زمسننذآ ل دیز یروفصع بلق ر دقوش نایلوا عیار
 ل دیز هسلبا ررض ر دق وش ه دکدتا مب ورع ه دعب بودیا ضبقو اّرشا هب هګا ر دق

 رولوا ۴ باوا یرولوا مزال ناعص هورع یسهصح ن د ررضر دعوا

 ضرعف هدنعایلاف هنوکل هذخا نملکول ا عماف ےھارد ةرشعب اتشلکولا كادیرشاول)

 موقم موقت تح لخاد وهف ةرشعب صعب و ةعسذب صعب موقف نیموعلا ىلع یرشلا
 وهف_نیانتالو لخدیالف ةرشعب مهنم دحا موقی ناو لکوفا مزلف سلا نبعلا وهف
 یرفصلا مس ىف اک ی هب و امهنب لصافلا دلا وه اذه لیکولا مزلف شحاقلا نیل

N(لکولا ی مصبایف ناترهق)  
 نکینعا یهن وید هعیا عب سن هورع دیز ه دنراکدتبا ن انع تک رش دقع و رعو دیز
 سالفاهرکب ه دعب بودیا ملتو م ةئسنەرکب ندا دز یاسر ندنکر ش لامورگ

 دنیعضلهورع نس هصح ندعاتم لوادیز هسالوا نکع لبصح كنم هلغلوا یراط

 . رولوا * باوطا × یرولوا ر داق ۱
 عابولف انلق زاج ساب هعبنال هبحاصل لاق ولف دقتلاب دیبقتل دیفب اذکو ةصالطفو)

 (هکر شلا ین هءاضف نناناعص) دینقتلا ةدافال هکن رش ةصح نا نا ىش ۰

 اعم یباخارب ره هلب را هطلاب یشکبآ بوراو هنعطق هتسارکن دحاّبملیجرب هلبا ورع دیز
 دو رع دیز یهتسارکر دق وش یراکدتبا عجب هلهجو وب بو دیا تخادرب اعمو عطق

 و
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 | هيما هدب ز یتفصن كتهتسارکل وا ورع هنسلباكالهتسا هليا میلستو عیب هرخآ زمننا

 ر واوا # باو لا # یمرولوار د اق

 ةاذخاامو هلف لكل لصحامو دابطصالاو شاشنحالاو باطتح الا ةكرشلا زوحتالو)

 || دمج دنع غابام اغلا هلثم رجا رخ اللو هلف رخ الا ةناعاب هللصحامو نيغصن امهاف اعم

 (ةكرشلاف دعي رشلاردص)
 یدنکهدنس هصرعو مده نل زم ینیدلوا كلام كارتشالا ىلع هل اور جهدنسانب وهصرع دیز

 ضقن ه دکدتنا انب لزم اددجم نویس هلبس هکولع مزاول راسو شاطو جاغاو هلل ام
 هدنس هصح یدنکو تعصق هک اح یهصرع ورع هتلنا لالهتسا هليا لاح دا هراس یو رم

 هدیز یسهصح ن دنتیف اسم كکاهتسم صعنو بودردتا لء دیز ییانب نالوا عقاو

  ۱رولوا # باوا * ییرولوا ر د اق هنیوص ۱
 ضرالا مسقت عف رلارخ الا بلطو امهدحا اهبف ی امهش ضزا هللادجر دج نعو)

 (ناطیف | نمر شمل اع افتنالا ین هی زازب )عفر نابلاربغ بیصن یف ءانبلا نه عقواخ

 ملست و ضارفا هرکب یب ها ر دق وش یراق دلوا كل ام كارشالا ىلع هليا ورع دیز

 هسلا ابلغت ندرکب نس هلج روب نم غلبم ورع هدعب بولوا بوف دی ز هرکصندنراکدتیا
 هنس هنرو لدی ز بولا ند ورع ئزادعم ندیاتباصا هتسهصح ادب ز ن دروب رم غلمرکب

 رولوا # ب اولا ٭ یرولوا ر داق هکمریو
 نت ین ويق ر دق وش ن دنکر ش ل ام دي ز نکیآ رلکی ریش هلبا نانع تک رش ورعو دبز
 ا بولوا یراط سالفا هرکب ندا تع ه دعب بودیا میلستو مسب هی یه رکب هلی ال
 نس هصح ندروب زم ا لک د شعایهن ن دعس هتل ید ز ور فیس وا توو

 زال وا # باو لا # یرولوا ر د اق هنیبص « هيز
 ناّعضاق) هتسنلاو دنلاب ةكرشلا لام عيب نانعلا یکی رش یاامهنلکل)

 ن انعلا هکرش یف (
 ےل شتو عادیاهرکب ییارشا ردق وش ن دتکرش لام ورع یکی رش هلبا نانع تکرش ك دیز
 هرکبات هورع هساوا هعیاض رمسنرمصهنویدعت ه دن دی لرکب هروب زم ءایشا هرکصن دکدتیا

 ز الوا # باوم لا  یرولوا مزال نام
 ) داتعم هال عضب نا نانعلا یکیرشو نیضوافلا یا نيكبرشلا نیذه نم لکل و

 ةكرشلا قررد ) براضی و راجلا هداعنم هلال عدوب و ةكرشلادقعق (
 هدارخ اةدلب -یاعس هد هدلب نالفیانم ردقوش ندتکیش لام هورع یک رش انانعدیز

 زا ردقوش بودیا عب هد هدلب یکیدتبا یهن دز یعاتم لوا ورع هرکصندکدید هلیا عیب

 ]| بوبلوایضار دیزنکدرب ویس هصح ندح رو لام لصا هدیز ورع هدقدلوا هلصاح هداف
 | ناو الب وایدرولوا صاح هدایز هدناف ردقوش هساوا شعاع هدارخا ةدلبیعاتمورع

 زالوا * باوخا*یرولوارداق هربج هورعوبد لوا نماض ی هصح ند هدانزز لوا

 ]| لا تک شلام نوتب بودیانانع تکرش دقع هد هئاص بولا هپراو یادغد ورعو دیز

 «يادنبۆ# ٠٠
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 خد یادغب ر دقوش نسننذا ورع دیز هرکصندنرلکدتنا ن درد بولا هی راو یادغب |
 هد رعلب یادعب لواورع هرکصن دقدوق هل رب یادغت وا دا ندنلام یدنکن مو ارشا

 | دیز هسلوا قرح هدقیرح نیدلوا یصار ورع بودیا هدافاو رد مدلا هرزوا قلوا رشم

 رداق هنیعضل هورغ یتفصت كن ها یدرب و نوا ییادغب لوا
 زالوا # باوا # ییرواوا

 و یکی نا و ةكرشلا لع وهف هکر شلالام هدب ین ناکنا ! یشا ناو ال[

 هکن رشیلع م ا ةكرشلا لعراصول هزال تم ره نود هصاخهل ءارتشلاغمناندو

 ات لا نم ۲ ی هیزازب ) كلذ كلما هناو

 ) ضرق هرکبزمسنذا دب ز یب هجا ردقوش ندنکرش لام ورع یکیرش انانع ك دی ز
 رداق هنیععت هورع نس هصح ن دزوب رم غلبه دیز هسلبا كالهتسا بور و

 رولوا ٭ تاونلا ۴ ییزولوا

 نم ةراجلا ف عقاب لمعتنا امهنم دحاولکلف كيآرب لعا هبحاصا دحاولک لاقول )لا
 ةبهلا اهاورمغلام هکر شلاو هلام طلطاو رفسلاو ةب رام لالاعفدو ناهترالاو نهرا أ

 اهنم دحاو 2 ناو زوحمال هناف ضوع زغب اکیلع وا لامل افالتا ناکامو ضر لاو
 تنی نم ق هصالخ ) هلع صناداالا كارت لعا هنحاصل )

 نم هرکب سنا ی ندتککرش كام ورع ین رسال 1 ناک و

 نمسلنذا كدب ز هلبارکن هرزوایرادقمرب كروب نم نغورع ةدعب بودیا ملستو عیب همولعم

 رداق هنیعط هورع یتسهصح ندروب منه بویلوا ریحتیحمص دیز هسلوا ص
 رولوا تاون یرولوا

 لوقیهضعب وا لکلا طح هطحزاج ادقاع اص ]ا ناک ن ااش نیکی رشلادحا طحناو) ]|

 طحادا اما لکلا طح نا هکب رش بیصت نعضل و لاعت هللاامهجر دمو ةفینح یا
 ةفينح یا لوق ىف طلا كلع دقاعلا و دقاع هحاص تصنف و كلام هنالف ضعبلا

 ) لصاا نم ءاربالا نانهضاق ) هطح ا لاعت هللا امه جنر دج و

 تک دفع هدکا هنجهرزواقلوا ر ارب هدنرلندب ین هداف ورعو دنر ندنسهقاط یینچ

 لصاح هداف ردقوش تویلشا نيج یغاربط یرلکدتا اشا ورو دی ز هرکصندنرلکدتیا
 هدي ز نس هصح ند هاف ورع هسلبا لالهتساو ذخا دیز نس هلج كن هداف هدقدلوا |

 رولوا تا E وز یصل

 هکولمرمغ نیطنم اس ات و هر ذکو هرخالا دساف تاطتحالاق هکر سخلاو )

 هاعیدب و هابط و كلذ اب رتشب نا اکرشا و ةروتلاو نيطلا ناکناف ارجآ اطدو
 ( ةكرشلا یف هیزازب )هوجو هکر شوهو زاج

 یع اتم غد دلا هلا تکرش ل ام هورع دیز « دنراکدشا نانع تکرش دقع و رعو دیز
halملسوعب 24 رب یا یی لات کر رشلام ورع نکبآشعا یهنوبد هام +  

 ندعاتم لوا دیز هسالوان کم لیصح كننم هلفلوا یر اط سالفا هرکب هدعب تو دنا



 ۱ کم
 تم

 هرکب لخوا یتسایشار دقوش ندتکرب لام ورع یکی رش هدا هضوافم تکرش كدیز ||
 رولوا # باو ا٭ ییرولوا غانو جګ روب نم عیب هسلبا یلسدو عیب هلیلثم نع
 زا ذفتیال نیدلاب رارقالااما اماجا هضوافلا لع دفن هل هتداهش لبقت ال نم ضوافلا عب )

 ۱ ) خالدا نم ۳ ق هبززب) هلل

 لوخدو حوز هلبس هيم رهمردقوش یدنه ورع یکیرس هلا هضواعد Ag ا دی ز

 تلط ند ورع ن اعم رهع دنه الاح هلن ا قلطد انا یدنه ورع هرکصندکد تا

 ر داق هربحوید رو هک اب ندک- ام یدنک هلغلوا تاک رش درج هدیز بوی

 نيد مور نعزاربحا وه و هنایب یتا و ةكرشلا هيف حلاع ابهدجا مزل نيد لکو )|
 یا هنض ةَمفلا و ملا و حاکللاو دمعلامد a2 او ةبانل اك هکر شلا هيف حصالا

 ( اصل هکر شلاقررد )رخ الا نیدلا الذ

 هدکد تا < مپ و رکن یرالغوا بولوا توف نردلایقح شورعزوب هدنتمد ورعد ز

 هنس هصح یدنکن  د روپ زم غلبم ید رکب بودیا میلاست و هبه شورغیلا هرکب ورع
 نالوایضوبقم هبهلاقی رطب رک ریشپ هسلبا اربا یورع ن دشورخییلا ندیا تباصا

 زالوا باو لا *یرولوارداق هغلاهنبس هنمان هصحندشورغ للا ٠

 نع عرغلا ایم هل سی و نیدلانم هتصح رادقم هنم نویدلا بهي نا كلذ ةليلاف)
 دبهلا قی رطبذخ ايت هکراشلاقح مکن شل نوکیالق نیدلانم هرصح

 (نانعلا نکرشیف ناعضاق )
 هعولعم نی یاشار دق وش ن دنکرش لام ورع یکبرش هلا هضوافم تک ش كل دیز

 هنغ طبق یدیز یس هیرو ورع هسلوا توف ورع نیدعا نع ضیقو میلستو عب هرکب |ا

 رد ق هرتجویدرب و کا ابن هلغلوا یکی رش ورع درج هرکب دیز نکیاراکدشعی لکوتاا

 زالوا ۷ اولا # یرولوا
 مباح نا هبچاصل سل اھدحا تام ا اتش نیضوافتلادحا عان ول طلا قو (

 توما تعطقنا دقو ةلاكولا مکس هعصاختو ىرشملا ةبلاطم هل نوکیاما هلال هيف

 ( اے ٠ دسافلا ةكرشلا ف قئاررحم )
 لام دی ز هرکصندنراکدتیا نانعر تکست كوع ه:دص وصح ع ونر ن دناراګ ورعو دب ز

 نيج بودیا رسا ىج دا نوت 5 هعطقرب نابلواندنسنح یرابراه دک سلنا هم

 ن دتکرشلامورع نکیاراویم هنیب هنکیدید م دتا اتشا نوعسغن هه اما رها
IES3 زاوا * باوملا# یرولوارداق هکر اتم هدب ز هد هان لوا بوب انس  

 هارش هنا یعدا م ةكرشلا لام نم نا دقن و انیع نیکیمشنلا دحا یر اذا لتس )

 | ما دنع ها هد هشت دنیا او نانو دکور ےک نا ا ود ليله هبصاخ هد

 ٭ حرص #

  iملا لیکوتلا ههک لیکولا دی ف ضوبلا اهکلام ىلع ةعیدولاو رج انسا در هن ود ۱ ۱

 ىف نیلوصفلا عماج ) هلاکولا مکح ف عیادب ةناما ءارتشلاو ٠۳ (
۱ 

9 
HY 
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 هک

WEEE!ترش !لام دنا هنس هل ن کیر ناو هل یا اصوصخ هفتا  

 (هیادهلا یر اق) هکر شلا لع یرشلاف ۱
 | هلا هدحاو فوض یراعع ردق وش DE Th كالام هلارشالا یلعب 1# دزو دثهو دز

 | ن دکد تا طیض تدرب یراقعلوا یخد ورع ملتو راجا هورع اعم هي هعولعم ترحا |[

 دیز بن زل, هبلبا ذخا ند ورع دنه و دیز یرادقموش ندنرحا نالوا هعمگهرکص

 هغلا ن دورع یتس هصچ ند هفوقرح ثرجا بویلوا هری راضبق ءل دنهو
 رقلوا کن اوخا#ییرولوا ا هرداج

 E فرخ لا ا هيم اش اههدحا صف اذا نیلحر ¿ ید لپ نیدلکر)

 یدحرس ریحو) هیصت مرفلاعبناو ضباعل ا ۳۷ ءایقب تان یدرا اوا دوحا ناک

 EAA ارإد رج اولو (هکرشلان ره هنصا ندا بر دجا ضبقف

 اع اعان ول ار ہتعبف دحاورح کر شف عن اعات مال Û ناضنم ايو رجا موا 1

 ) فک رم لا نع ۷ ق اهر طع) دحاونک

 | هرو راس ها قوش نو هم رک ذل دزورگ ندنس هرو اون دز

 ید راهصح ن لدرول رم مليم بوج E كورع وا ها ددر قا

 ع رغلا نمهضمدام لکی ا ا هدهق ضصباقلل مس نا ات م 1یذللو لات)

 طقسیال هك رش یا ریلسا سا رغلا ی عام بفصد وهو همح لکد ء رغلا لبع مجرب و

 a A ای لا EE ىف هبلضف تاناعص ) ةنیادلا دقعب هم ام

 < فالتخالا ف عون #
 هك ندنسهصح>ح اد ز AY لاه ندورع ک رشانانع E یسهبرو كنافوتم دی رز

 ۱ لام ب وسلب اج 2 نت تب هلیاد ز ورع هدنرلکدشیوعدوبد رد راوقح هذار دق وس

 || كدا نیع ويد ردشمالاققح هح ارپ هدنب بودا E هدیز نیس هو نگر

 ۱ دعب ناک ء اوس نيا عج هل لوّملاف نگه مسایل وب 3 ۳ مهمالک اطو )

 ) هناا لالا ق هدب و لود 2 گرم 2لا اف قادر هنا>یوا هر وه

 ۳ < فقولا باک

 || یقو یدمردتا یعرش لیجساو یلوتملایلا لسد نکا بوید مدتا یوو لز رد کالم دنر

 || هسخوب رولو| یو روب زم لزم هساواتوفدب ز هرکضذدکدتیاراچیا هرخآ هرزواقلوا
 || تودیا چ و لا ا ۱ اوْحا# رولوا یعوروم یب <: نیک نت بت شو

 رو زد لزم تودیا نوک دنمهراو توك كفوو هرزوا لوق لاعت هللا هجر فسول ماما

 تیکام هلا | هک رناش یس هبرو دی ز هس ردیآ مه حق قو احر کا رولات هرزوا تیففو

 لو دنا طط ص ت

 هتحرخاو لوقنا یب هناي هتصصبس کس جالسا لاقف نالف نالفیع اذه تشقولاقاذ اما )
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 هللاهجر فسوبیبا یه ذم لع امکح نوکیل قافولا رح یف هتلسراو فال رنحنم
 | لع اح مکحو هيف ادهتع ناك اذا فلتخلا لصفلا نا انه ذمنم تفرعدقو ىلاعت |

 ( فقولاف یغلانیعم ) انهه اذکذ فنی هنا داف هدقتعیام
 نکل بودیا فقو یتسانب كنلزمم نالوا كالم یسانب و فقوول هعطاقم یس هصرع دیز
 یروک ذع ءا بودیا عوجر ندنفقو دی ز هساهلوب یعرش لجسد و لوتلایلا ملست ||
 رولوا#باوطا# یزو لو اردا هطرض هرژوا تیکم ۱
 فقاولا سیناب كللذو هموزلب ىضاقلا ءاضق ایهدحا نیقب رطبالا هدنع فقولا مزابالو) ||

 ینلاو هموزاب یضاقلا یضقیف یضافلا یا نامصتنعف هنعمسربنا دیریم لوتل یلادفقوام
 هل ق راح فقولا امهدنعومامالادنع اذه هرخآ ىلا ةيصولا رخ فقولا حر نا

 (فقولا یننانهضاق) امها وبا وذخاسانلاو تافلکتلاهذه نودب ضرلاو

 طرش هنسفن ودنک ینیاوت و فقو هپ هدب وم تهجرب ی راقع كلم نیعم هدنتڪڪ دیز |
 ن دققو هرزوا داتعم هد هبغقو درج یسهبرو هسلواتوق دز هرکصندقدلزا هبفقو تودنآ

 یراقع لواوید ززاموطقو هلغماملوا ر رحت یکح هنموزا كفقو هدعب و هعصاحتو عوجر ||
 ژ زالوا # باو لا ٭ یمژرولوا رداق هلاخدا هنارمم :

 لاعت ھا هجر فسو یا دنعف یلوتلا وه نوکینا فقاولا طرشاذاو ةصالاو )|
 اهالكطرشلاوفقولا یلاعت هللاامهجرلالهو دج دنعو ناهگگ طرمشلاو فقولا |
 (فقولاباک طساواین قئار رح ) نالطا ۱
 لیکسلو لولا ىلا ملس هدعب بودیافقو هدننودض مه یی زم كالم رونلوارم,هدیناب دیز ۱

 یروب زد لزم بو در دتا سف هک اح قو یس هنرو هسلوا توف دیز نیدماوب یعرش |
 زا رولوا تاوطا# یزارولوا رداق هلاخدا هناربم ۱

 هدنراقد راو هب یضاق نوا كمردتا حسف یر وب زم فقو یس هرو لدیز هدنروصو

 حز قو بناجینضاق هدنرلکدتبا عفارت هليا هرو بودی بصذ لوتم هفقو یورع یضأق |
 هرزوا یلوقیاعت هللا هجر فسوب یا ماما ءاي هنکیدید م دتبا فقو درحم ءادیز بودیا

 یو روب رم لزم قوا دعاسم ثلث هسابا مکح اعرش دنموزو تحج كفقو

 رولوا #ب اوت ا۴ یرولوا مزالو مچ فقو
 عاب كصلا ىف بتکو میبلا كص يف هتداهش یضاقلا بتکو هعاب مت ادودحم فقوولو ) |

 فقولا ضقن و عيبلا دصصب امكح نوکیال میباب عیابلارقا بتک ناکو اذكل بم نالف
 (فقولا لوا نهی زازب )فقولانالطب ومیبلا ةیبامکح ناک اه راجاع-عاببتکواو |
 لیحللالق اهماعب دي زنم رادلاتعابماهلرادنم ةعیاش ةصح تفقو دنه ف لّس) ||
 دیز نم اهعب و هصطا كالم هبفقو هلارک ذو یضاقلیلا ابهذ دیزنم اهلسو یعرسلا |

 نم اذه نوکی لهف اّراج اه اع تعاب اهناپ هیف رک ذ و عیبلا كص یضاقلا بک
 من # باج نی روج أم انوتفا ال ما عییلا فصصو فقولا نالطبب امكح ىضاقلا

 ح عیبلا ةجص و فقولا نالطبب امكج اذه ن وكب

 ٭ دی ز و
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 هنکصندکد تا ملتو نهر هدنس هلباقم ید هقنار دقوش هور یاد نازم كلم دیز
 اب نودا فقو دلو فالو او مقوا رندا ور لک یو شام یز
 فقو هسالوایلام یرمغ ندروب زد لز بولوا توف دیز نیدلوا رحم قو لوا ورع

 رولوا #<باوطخا» یرولوا لطاب روب زد

 دلعامعفد لعیصاعلا هر و چ 2 ریل رور هنهر اموا هضقلق هازشاام فقولو )

 نوهرلا قتع ف الخم هيلع اي هعاب و فقولا لطب ارسعم ناك ناو ارسوم ناک نا
 مدل رج ًأتسملا ىلا ملسنلاو ةراجالا دعب فقولا فالخم و هلوز دعب هعفر ناکما م دعل |

 ( الامو همقو زوج اي فاعسا) اهتیل ام هقحقلعت
 هرکب هلک اح یآر یروب رم لزم یدالوا لدی ز هلغلوا لطاب روب رم فقو هنر وا
 لزم رار وپ رم هرکصتدنرلکدتا نيد ءادا تودیا نم ضیقو ملس و ی همولعم نع

 رداق هغملا ند رکب وید یدیا قو هطورمشم هزب دب ز یروب رم ۱

 راز الوا #باوخا  ییزرولوا
 یدنک نو عیب یروب زم لزبم هداضتقا نیحدب ز هدقدنوا ردیا فقو یلزمم تلم دی ز

 ج ر وب زد فقو هسلبا فقو هرزوا كعا فرص هنفر اضم

 زالوا * تاوطخا ۱ یرولوا

 رانا فقولا جمال هتحاحلا اهن فرصتو اهدنا طرشب فقوولو (

 ( هداسفو فقولا هک ی ۳ ق هر زازب (

 هيو دنکالوا نس هلغ و تبلوت و فقو هززوا ررڅ هجو یرو ره لزم دیز هدنر وصوب

 حک روب زد فقو یس هررو تولوا تود دز هرکصندکد شا طرش هنسافتع هاوو دعت

 ندنساقتع لدیزو رارقا ینکیدشبا فقو هرزوا ررح هجو كدي ز یموقیع لآزم هلینظ
 رکب یروبزم لزم یس هئرو كلدیز الاح را هسلبا میلست هرشب و رکب نالوا دوجوم
 یتخیدلوا فقو تلزم درح رشب و رکب هدنراکدتنا دا رع لاخدا هار بولا ندرشب و
 رولوا شلوا فقو ایا جک فقو روب رم لزمم هل رک لست تودیارارقاهرزواررح هجو

 رزالوا ٭ باوملا # ییزرواوارداق هکمامرپ و بورد
 یشادنرق هدعب هبودنک الواینسانکس بودبا فقو قزم کالم دیز ن دنسلاها هب رقرب

 ینیلوتم فر نش عماج ناللق هد هرو زد "هی رد اهدعد هدنهسهحوز لورع هدعن هورع

 تی صدق یسالوتم عماج لوا ت نع : بوتلوا € هليا یلثم نم ۱ رول رم لزم تولوا وتم

 رانالوا ماما هدروبنمعماج یت دهقارب ندنسامن نالوالصاح تودیاحاب رسا هرزوا یعرش
 هلنا ادها هجور یاو بو هدیا تو ال كالم هروس ءاشعلا دعب نوا جور بورپو

 رتل ك دمج فقو ه د روب زم هلتوروم تع اچ روب زم ل وتم یس امن ادعام

 ی سا بودیآ للوتمل ا ىلا ملس ذو طرشو فقووید هیلبا فرمعو ج رح هنچئرو

 رولوا # باو لا # ییرولوا مگ روبزم فقو هسردتبا
 افق و نوکی ام هنعب لادنتسالا ط شی لو كلذ عیب نا هل نا فقولا ىق طرش ناو )
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 طرمشلاوزیاج فقولانا هللا هجر فسوب یبا نعو لطاب فقولا هللا هجر د لاق هناکم

 (فقولانم ؟یف هناخرانأت) رانخما وه یریکلا فو لطاب
 یروب زه لع رکب نالوا یسیاوتم روب نم مماحهلی رالوا توف دنهو ورو دیز هدنروصوب
 | بودی |حابتسا هرزوا یعرش هجو هرکصنکد دتبا ضبق منو عب هنلثم نمت هلک اح نذا

 هفرص هل یکیدلبا نیبعت كفقاو هرزواررح هجو ىح ر نالوا ل صاح
 رولوا »۴ باوا ٭ یمرولوا ر داق

 فذولاو طرملا زاج نح لضفا فةوىف هني لعج ناو دعب نا فقاولا طرش اذاو)
 1 عیدي هن أ هفقو ق هللا هج ریراصنالا رک ذو هع نا هلو هللا هجر فسو ینا دنع

 (فقولانم ٤ یف هنناخراتات) ک الا نذاب
 1 ماما ه كفن رش عهاجرب هدعد هنسفن یدنک الواسهلغو تیلوتو فقو لزم كلم دی ز

 هک احیقو دی ز الاح هساملوب یعرشلیصنلویلوتا ایا لست نک تودیا طرش هرانالوا

 دعب هرزواتیکلم یروپ زم لزم بوید ی دّعلوب عرش لی درحم نیدمردتبا حسف
 زالوا # باوا # ییرولوا ر داق

 هرکصن دکه تیا میلستو ی هورع نیدمردتبا حس هک اح یروب زه لزم دیز هدنروصوب
 لزم هلغمالوا ینورعم تراو هدرهاظ بولوا ت وف دیز ندا مکح هتک كعب ک اح

 | قب رش دجسم لوا هدعب بودی ضیقرکب نالوا لالا تدب نیما یس هکر واسو یروب زم
 هللا هجر فسوب ینا مامایضاق ۰ دنراقداوا هعفا ره هی یضاف هلبا رکب یش نالوا یاما

 رولوا تاو ا ٭ یرولوا مزال روب زم فقوهسلبا مکح هننیفقوكلا هم هرزوا لوق
 فقولا ین قئاررص) لهساو طوحا هللادجر فسوب یالوش ذخالاو)

 (یتح متالو لوق ح رش یف
 هسلبا یوعد ندرشب لزم وید یدیشعاعس هک اب هرزوا رر هجو ورعهدنروصوت

 ز الوا *# تاوطا* ییرولوا هع وعسم

 أ همدالوا نس هلغو فقویراقع ردقوش یلاعت هللذ.س> هدکد شا فقو براقع كالم دیز

 هسامیا رک ذ دات نکا بودردتیا عرش لیسو یلوتلایلا میلست بوید م دلبا طرش
 ردیالاقتنا یمهبهبرو تودنا ت دوع هتکلم رافع لوا هدقدلوا راضرفنم یدالوا ل دیز

 هرزواتیفقو # باوطا# رونلوا فرص یهیارقف یس هلغ بولاق قاب هرزوا تیفقو هسخوپ
 رونلوا قرص هیارقف نس هلغ بولاق قاب

 ےل نا او ءارقفلل نوکی و دسآتلارک دریغ نمفقولا هللا هجر فسوب یبایاهربجم و)

 (فقولایف كالم نإال عمحملاح رش )
 لامر ناد هکر یس رول دیز نالوا توق «دلاح یییدلوا دب زا ن دنس هکرت ینوبد

 لطاب روب رم فقو رادسالوا ريج امرغو بودیافقو زسنرلنذا امرغ نیا صالنعسا
 ۱ رولوا # باوخا # ییرولوا

 نیدلا طاحایذلا نوبدلاو صبر! فةوواو خا فقولا تفو كالا طارش نم سا او)

 + اع
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 .(هاوانمابب رق فقولا ف قار رحم ) فقولا صقتیوعابب ها هلاع
 و لک نسا كعا درتص قلا هنسک وب ند اب رد ه دلحرب ۵ دن ا یزاغ وب لوبناتسا

 فقو لح کودتا هطاحا برغا هدا ردو بوعارب برغارب دی ز ورجیتسلوتم یو ك دیز
 رخنآبوریدنیادیص نب هلبا برغا نوعا فقو رکلاب یرلقلاب نالوا عقاو هدلج لوا لکا

 زالوا * باوطا* ییرولوا رداق هعنمیرازو زمود عر دتا دیص هیهنسک
 نيقب رفلا دحارادوهسبل باجامالسالارادنم ما برخ اراد وها غالارهلا نع لثس) ||

 (زاک راف رعبا یف اذکو هیادهلا"یراق) هبلع دحال رهقالهال
 هطورمشم هرانالوا ماما هدندختسم ءاورع یس لغو ثیلوتنوخا ل زام نالواهدنف مد دیز

 یسهبرو هدقدلواتوف دی ز نکیشلک هاب ریو هروب رم دف ماما یسهراخ او رارقاولد ردیفقو

 هلی تابنا فی دلوا فقو لرم هرکب نالواماما هروب رم دهم نویقوط یروب زم رارقا
 ژزالوا #*تاوخا #* یرارولوا ردات هکعد زردبا طط نلف هرزواتکلم الاۋ -

 ریص) و هرارقا حص كلذ ىلع دز لوتفوقوم هقدضاهنهدن ف ضراب حس لج ررفاادا)

 نم رارقالا حة لولف ةداع ماوعلادب ف نوکت ف اقوالا نال نیک اسنلاو ءارةقلا یلغافقو (
 ) ضراب دلا ارارقا ین فاعسا) ةرشکف اقوا تا ظل مهجدیا ین یه

 ر دهدقرتصت هلبا هعطاقم تولوا ققو ورع نوع رهصرع تازلناکد نالوا ه دند دیز

 الاح نکیشلک هرب و نب را هعطاقم لراهصرع هنساوتم وقو ل ورع تدمرب و رارقا ويد

 هليا تابا تغیدلوا فقو لر هصرع هنسلوتم قو ورع دیز « دقدلوا قرح یرلناکد |
 زالوا ۶# باوخا # ییرولوا ر داق هکعد رب و هعطاقم مویلادعد لاو

 هرارقادنع هرک ذ ناف افورع» افقاواهارک د ذااماو فورعملحر ىلا اخه ل اذا اذه) |

 محصمال هب رارقالادعب هرک ذ ناو ایم ناک نادتترو لاو ابح ناک نا هیفهیلا مجرب فقولا

 هيلا توس! ا لوق ل وعلا نوک لوالا رارقالاب افقو راض ام نالظد لاعح ادمازلتشال

 (رونلالهاین فاعسا )اهم دعو ةبفقولاو ٠
 رول نم فقو هسانافقو هدهحر ینعرا د تاله دی ز نالوا هوتعف تولوا هدژَشأ ناسهط

 زالوا # باوا # یبرولوا حک

 (فقولا نقار رح ) اغلاب القاع ارح هنوک نعع رشلل فقاولا ةيلهاهطنارشو)
 فرصتلانع اه زا لقعیال ى ذلا نونجناویصلا نمالو

 (فقولا ظافلاق فاعسا )
 هانا اشا نوګا فقو همولعهنک قناخ كالم ورع هلی فقولام دی ز یسلوتم فقو رب ||

 زالوا#تاوطا۴#ییزولوا شاوآفقو ناخلوا هلک ءاارتشا هلی فقولام درح

 قسنلا ندلا ملات راتخشاوه ةفوقوملازودلا قال ففولا لاب ىرشملا هصالا ین و)
 اهب فق ولا رص ىلا ظفارمشناو فق ولا ةد یف نال محالاوه اهعیب زوج هاواتفیت

 ( ۱۴ یف ییسامرک فقو)) انه دحوب لو اربشک ام الک اغزال

 د ال امو هفقو صا یف ع ون



> IAF 

 | یا میلسنو ففویتکتلح كلهردقوش دیز ن دنسبلاها هدلب نالوا فراعتمنقو كتل

 هرا هنسک نالوا ج ات EROS دلاها هی رق نالف بودردتا یعرش ل | صسا ویوتلا 0

 كاردالا دعب و عرز نوح راسفن بولی رو ضر ر دو تیاقک ن دکتلح لوا هنس ره :

 روپ زنم فو هسابا طرش ود هناوا طظفحو دخانوگ فقو هنرادقم نارو

 رولوا * باو لا ٭ یرواو راج
 ضرعب# لاردالاتقو هنم ذخوي ع هلر ذال نمضرعب نا ىلع ءطنلا نمارك ف قوواو) ||

 ( فقولا ن هيزازب )زوجي مهارذبال نیذلانم هجولا E تالذک

 ۵ رادنسک نالواح 2 دری ندنسلاه | هروب نم هب رق ندکتلح ل لوا یسلوتم ه دنروص وب

 یکیدری و ضرفیلوتم كاردالادعب و عرر نوع رل فنیخدرلنا بوری و ضرق رادةمرر
 قحلوا هل وا یدلوالصاح ناصهنلوصحراروب نم ه دک دتا بلط نوح فقو یرادقعماا

 ززالوا* باوا *یرارولوارداق هکمامرپ و اماقیرادقم یرلقدلا بویدلاناصهن
 ل امعتسا ه دک دتا لوزن نی رو اسم هد هروب زم هدلب ه دتګ دیز ن دنسل اها ه دلبر :

 جاقرب نوګرلغا لامعتسا هرلزریکهرازغو هیساګ ی اواو رد نمو یس هک هنرواجاټرب نو رانا |
 ت دمرب یسیلوتم بوردتبا یعرش لیس تو مو فقو هرادغو ی4 هتروا |

 ققو كن هروب زم ءاشا هد هدلب لوا هرو هد داوا توف دیز ه ,aN فرصناا

۱ 
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: 
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: 
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 ر داق E دا هر هرارمه بویغوط قو نکرشعلوال e فووتولوا یراعتم :

 را زالوا ۶# باو لا # یزرولوا :
e :لماعت فال * هزاوج ِ قش نکو * ی اوظفحاف زوج س لا# 7 اصالا  

 ید رکب یلسنو راجا BAR ١ م ہھ یدو كدیز ۱

 :هرکصن دک دتبا فقو هیارخا تهح یانب تودنآت ادح!اهرزوآ تیکلمهن رزوا هلندا لورع

 یوعدوبد ردوو لر دموق سه "دوصر = دلاخ یسبلوتم یف وو ا تولو اوا توف رکب 3

 هسنلوا کک هرزوا ی قلوا یدو كرس هرول ره ر هلکع اهاداع ۰ هاب اوا هنساعدمو ۱

 رک 2 ءلس با قصسعان ا را دو e هصرع رک: ||

 (فقولا قغ والي 0 هب زازب) هراجاوا 4 ضراق ءابلا فو زوالو) |
 هلا یوو همهحرب یسهصح ن دما اچ یب دلوا هکنا ام < لارشالا لع باور له 4

 رولوا * تاوطا# یرولوا و 5 نم یدو ۱

 ا عماج) فالخلب یدولا عن ال *یسعلا لمتعالاعف ع ع وب او )

 ) عويشلا 9 اسم ن 3

 یی هعیاش ره د هصرع ر هدلوا EA !اتشالا لبع 1 ما دنرق د مسزولو | ثوق دبر 0

 كل دیزع رشلا اح هلغاوا دعاسم تلث بولواتوف ارس صم هدعب بوید م دنا فقو هل

 هتعن اع هجو رغب هبرو ه دک دتیا هیت وید هلیا تیصو ذیفتت هنب رات یصو

 ۹ ردات
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 . راز الوا # باو لا ٭# یزرولوا ر داق
 دار( ا نال افافنا فقولا زاج نالف لع ٌهفوقوم هذه لاقوا یلاعت هلل ةفوقوم هذه لاقول)

  9(فقولا نكالم نبال عملا ح رش) ةداع ءارقفللنوكيب نایلافتهللا سارک ذ

 نعد د تهحرهدکد تا فقو هلبق ھل رط تیصوهرزواررهحو ی هصرعلوا دز هدنروص ها

 هراروف %5 باوا ٭ روتلوافرص هر هر ىس هلع ك هروب نمهصرع هسلوا شاشا

 ةلبسم تراص تام ع لحما دجسم لیس رادلا هذهف تم نا لاق)

 (فقولا لواق هنق)

 م دلد دا ط رس هرا رم س هلعو م دانا تقو یخ نالف نالوا سم دیر دیآ تاو كب

 مزالو حک اح حالا هساوا لا رب تاتبولوانوف | ارصم هدعب تولد

 رولوا # باوخا # یرولوا
 راصد م زلف ادب وم هعفانع ق دص: اذا الا کل لوزبال هنا حا توما ا5

 ( فقول E لزاونلا ت تاراتخم) ج الا ےکح اچ ربع و رم مزلبق مانا + دیصول | دلربع

 + ضيرملا فو ق لصف 9
 وتم الا لست 1 کل تودپ !فوودتهح » قنورفو ناکدتالم خد یر O دنه

 هب یط اهلا یلوتم یسهبرو هسالوا دعاسمخدثات بولوا توفدنهنردو 8 | وب یعرش لب ملو

 هدرا دقم یی دلوا دعاسم ثلث كنورف لوا هرزوایرللوف نیءاما یصاق ه دنراق داوا دعفا ره

 رولوا # تاولا# یرولوا مزالروب زم فقوه سلبا ےکح هر رلتیفقو

 دنع مزابال هنا میهااو تولادعب ةيصولا هلزبع یواعطلا لات هتوم ضرق فقووا)

 وقح رشف فقولا ف قفار رح ) ثاثلانمربتعی نا مزلب امهدنعو هفیش> یا
 (ءاضغلا لوزب كالم او

e.قو ه دنسهصح نالوا هدانز ن دات ندنورف لوا ورع ن دنس هبرو كل دنه  

 رولوا ٭ باول ا ٭ ییرولوا نٹ شلو فدو ید ههوقره دهصح هسلوا ر

 ثراو عض ص وهو ادب الح وزع هل دفوقوم دقدص هضرا لعح نا فازا تلق)

 فقولاف نوقاملا هتشرو كالذ زاجا نا لاق هلام ثالث نم ج رخت یهو هربش نود هترو نم

 تناك هثرولا ن ه نوقاملا كلل د رج ناو هيلع اهفقو ی ذلا ثراو ل لل ان وكتوزاج

 طی اوم یل لع هدرولار ا نيب و هلع تفقونم نيب اهلغنوكتو ثلثلانم اف« ضرالا

 تلق ءارعغلل اهنلع تن : اک ضرالا 0 ده هياع تفقو یذلا ثراولا تاماذاف فقاولانم

 نیب هلغلا نوک هوا ف ضرالاهذه ED یذلاو ققاولا هثرو ضعإ تام ناف
 هوذخا مهنم ءایحالا باصا اھ مهم تام ن م هنرولا نم ي نم نيب و هلع تةقونم
 ءابحا ضرالا هلع فوقولام ادام 2 كلد ناک ھن اظ م باصاامو

 (ٰ رلا قو ف فاصل نم نيك ًاسلل لغات اکتاماذاخ
 a هلعو فقو هلبا زا جک فقو قي راقع الم هدننوم ضر دیز

 راح ر وب رم فقو هسلوا توف توبعا ط رس هنس هرو راس بو دیا طرش هن رایضعب



> ۲۲۰ 

 ا ا لکدرولوا فقو ی هلج هسیا دع اسم هلت ھل دیز کی ر وک ذم
 ٠ هيعربشلا ةضي رغلاب هرو هلج ییادعام رولوازاج فقو هدنرادقم ینیدلوا

 1 رار دیاحایساق | ۵ دنیرلندب ۱

 رحم هبرو راس * باوخا* رونلوا فرص هرزوا هجون یبهلع روب رم فقو هدنروص »||
 یرلقدالو| رح رولا راهنسک یکیدتا طرش كغقاو ند هنرو نس هلج ه دنیروص یچیدلوا ||

 ردباماذقا هیعرشلاهضو رفلا ه دنرلنبیکه کر راس نقو هغ هنرو هلج هدنروص |

 راضرةنم راونسک یکیدیا طرش كقاو دوخان بولوا توف رلیضب ند هرو ه دیروصوب |
 ر و نم فقو #باوطا #رد هلهجو یسعزرش مکح كنس هلغر وب رم فقو هسلوا |(

 یس هصح ندهلغكنراونالواتوف هگدلواهدنابحیرب ندهترونالواهطورشم هزودنک ||

 رونلوا فرصمیارقف ها فقو "هلعهدن راقدلوا ضرهنمیه)طورشم ردیا لاقتنا دنس هبرو |

 _# طرشلاب قلیتیاوف باب ل
 ةنیدل ناکسل هطورشم فقو هلغ نم ةغبطو هیلعهرونلا ةندلایلاها نم لحرف لئس)

 وجنوا دنساه رد ماقاو اهيلا هرورمهلا دنع و هج اصمءاضهب یرخا ه دلب ىلا وه ر فاسد |[

 دعب لهف ةدلبلا كلت يف رخ انکسبم ذج لو ةرونلا ةيندمل اف ی ذلا هننکییم عييلو كلذ

 نم اتش ےھل لعجو النم حبب نیک اسلاةیولعلا ىلع فقوولو ةغيظولا تالت نم مرحمالو
 هللادجر یارک وبا هبعقلا لاق باند وجوا PND داملا نع تیعل نم ےھنمو هعطولا

 هتفطو لطتالو ځا ناکس نم وھفرخآ انکم دی: لو هنکسم عمو مهنه ب اغنماا
 a) ولعلا ىلع فدولاق یاعسا ( هففوالو

 ضارقنالادعب و هن ذالوااهنافو دعب وجنزیبهمتعمیسانکس كم ییدتافقو دنه ||
 تولوا توق طرز هرکصنیدک با طرش نطب دعب انطد هندالوا دالواو هندالوا كاع |[

 ت ولوا توق هک دح نکیا ا و دل مم هرزوا فقاو ط رش هک دح ی و لسز

 هل لوا ریچارک ذ هرل رب هروپ نم هفقاو یدالوال.د زو بویلاق ید ی دلو ربع كس ر

 قسم اعرشیرلیغنق ندیدالو باع هلیدالوا كنه دخ هرو رم لزم یانکس |

 یدالوا كنیلع # اولا * رولوا
 نافیابلا لا فقولا فرجی مهضع!تاقعارعفلا هرخآ ل عجوهدالوا لبعاضرا فقولحر 5

 (هدالواو هفت لع فقولا یقهصالخ ) دلولادلویلاالءارقفل لا فروا ونام ۱

 یو هرانالوا سردم هد هبردم ل وا ه دنس اھ لو هوقو 3 هدق هس ر دهر :

 ر کش مهرد یردا رم ن دیهرد كففاو نکل بوتلوا رب رحم ورد هبرب و مهرد زوتوا ۱

 هن رزوا كنو عدقلعبولک هلیرپ و هما رشېکیا شعب یوټ هدنس هلباقعمهرد زوتوا لوا ||

 راقعهس زازا لوا رمحرواوا راج فقو هسزارولوا رح هیرو راسرک | #باوجا *ییرولوا ۱

 | رونلا هنیدلا ناکسنم دعب معن (باجا) هموقرلا ةنیظولا نم مرجیالو ةنيدملا ناکسنم

 ۱ هرلنالوا سردم هد هسردم لوا هلغمالوا مولعم ر دمہ ھرډ نالوا خار هل لوا هسح ول ۱

 ۱ ۱ مهردره هرلنالوا سردم هد هسردم لواتودنآ ریخت یکردقلع ورک نالوا لوټم الاح نک 1



 کم

 زالوا باو < یرولوا ر داق هکعد مررب و هبا رب ه دنسهباقم
 هفراصم تهين نشا ر وھشم فقو نم ماللسالا حش لنس لاق ةررخذلانرکذ )

 هر دوو

 هماوق نا نم نامرلا نم قبس ايف هلاح نم دوهعملا ىلا رظنب لاق هيمجسم ىلا فرصبام

 | تالذ نولي اوناکے ہا رهاظلا نال كلذ ىلع یییف هنوف رص نم یاو هيف نول عل فک
 ۱ هریخذلاهرابع هذه بالذ لع ل ع3 ني سما لاص نونظ)اوهو فقاولا طرش ةعفاوع ىلع

 ۰ مالبس الا ےس دارلاو به ذلبا دعاوقل قواو وهو هيف ءافخال رهاط اضیا اذهو تلق

 ِ (فقولا فراصب هاینشا لاا هو ز رهاوخ ما للاعت هللا ۱

 ۱ هدلزانم یکی دج اتقوو ج فو و چ ۹ ا اا طا ند ربس 2 عماچ امور ج موج يج ۵ 1 اویناتسا

 ندتناکس كد هئاوب و بودیا یا اد | رک اسرحاالب رابالوا نک اس هلک اح هیجوت

 هراجافقاو طرشب یرالح ف ۳ یسلوبم ۱/۳ نکیا لک د س اک ملا هراجا ,

 ز ال وا < باوطبا ۶ یرولوا رد دا دعا ۱
 مزال هراجا دین ج اقرپ دیز نالوا نکس هک اع هبچ ول ه دیرب ف دلزاتم لوا دب روصو ۱

 هجو درج هدیز لوتم هساوا شمری و هثابر دق وش هنسرلوتمروب زند فقو هلینط رولوا |
 ر داق هرج ولدرب و ېد موبلا دعد هلک مرو هنس جاقر هرزوار رحم

 زالوا ۴# باو | # یرولوا

 نالوارادهب واز هد هیواز لوا ییالرات نالوا هطو رشم هرانالواراد هی واز رب یعارزو تیلوت ||
 رکب هنیرپ كلدیز هرکصف دکدرب و هورع هلبا وباط هجوریغب فقاو ط رش ف الخ دیز
 هتعارز و هطبض هرزوا فقاو طرش ب ولا ن د ورع. یالرات لوا رکب هساوا راد هیواز

 رولوا # باول یا < یرولوار داخ

 هبلمهلا بوحو ین یا عراشلاصنک فقاولا طرشمهلوقلمدب نا بچ فقاولا طرش) |
 ( فقولایف هاش ) ةلالدلاو موهفلاق ۱

 ربغتو لب دین هرکصف دک دتا طرش ه دنه یس هخوز نسهلغو فقو یناخ بالم دیز

 كناح لوا بو دیا و دار شموف « ددی قطورش |

 هف یصّتم دنه.هنن ءاد او هه | مدر دوش هب یذوزع ےباد ن دنس هل |

 نید ن دین هل. كناخ یسنل وتم بولوا توف دیز هرکضنت دکدتا.طرش وید نوسلوا |
 لوا فقاو طرش فالخ نیدعلوا اضقروب نم نیر دن هدکدتسا كعااضق یروب رها

 زالوا ۴# تاوطا# یرولوا هرداق EF هنسهلغ كلا

 تالذکو راج كلذ لاق هنید هتلغنم یضقی نا هل نإ طرشا اذا فقاولاتيأرإ تلق)
 نم عام ءاضع فذ ولا اذه لع نم اب برد ؛لعو 9 ب دح نا لاق نا

 ریتم كل لاو اهتلسام لبع ةب راح فقولا اذه لع ااو یضق اذا ندلا

 (هبف طرشلاو ناسنالا لع فقولا ق فاصجا فذونم) ۱

 هنافو دعبو ماسح یسوز لع هتفقوء دن اه لو + دیفقو تم یکی دنا فقونوناخیر ج

 هدا تولو !توف نکبافربصتم ماه رپ روید مهدالوا دوال 0



۳" (۳۳ 

 فرصت تب وت تولوا توف ةقاعتم نکا را هف مصتم <صو هشداف و هصدخ ی دالرا

 توف دالوا نعدجنادلوالب دم نکیارلذ صتم بولک هتس>و دج اود یزادالوا كرارعزرم ||

 درج یدالوا لدج اهدکد تسا قلوا قرصتم ارصخ هنس هلغ كرم نیسح «دق دلوا

 رزالوا *تاول ۴ یرروآوا رداق هتکراتمهنسح هدهلغ هلغلوانددالوا

 ]| مصهبنطب دعبانطب اوة ادقو برقالاف برقالا ظفل اذکو ارت می نا ف فالخالو)

 ضارقنا ىلع ینانلا نطیلالها ع ومج نوكب بترلااذهو كي رشنل ال بیتا هنا ل دف
 اولعج مهنال هتعو هعو هاب لب ةصاخ هبا , صح لک بیت هنا ال لوالانطبلاع وج

 ع وما سر ترقالاف ترقالاو م بترو برقالاق ترفالاو ٤ل إثم نطر دعب انطب طفل ۱

 ۰ (« دالوا ىلع فقولاق لئاسولا عفنا)

 هیفتسکنالوا بهذا یاش بولوا ن د الع ییهسردم یکیدتبا فقوو ءان فقاو دیز

 شلواهیجوت هيهنسک نالوا بهذلا قنح هروپ زد هسردم هسلبا طرش وید هنلوا هيحوت |

 مزال قملوا هیجوت هقحسم ماغرب نالوا به ذملا یفاش هروب زم هسردم الاح هسلوا

 رولوا ٭ باو! < یمرولوا
 نح ماما لع فقوولاک طرشلا جب رصکم هيلع فوقول اف فصولا له تلق ناف) |
 زا دالواو ءاهفعلا هدالو وا لبع هععص فو هبنفلا لاو نخ ار عر رعتز زوج الف یمن تاو ۱

 هیصت ۰ ال نیس دعد هعفن ریغص ید ی مه دحا تام ءاهمف اوناک نا ه دالوا |

 دحاو ناك ناو هیقفلا نس امنا و ةفصلا كالت .لوصح ل إ3 یکسلالو

 ( دنع هکلم لزب ل ادع ین نمقئاررح )

 نر هدوحوم "هیفقو ت سلو دوهشل اهداه شد Bb ا ا ل هلصامدافت فدو لس |

 و AS ی ا ففاو اولا د الوال هتلع نوفرصداوناک اش

 صیصو, ےدقلا لہ ا رعد نا فو !ا رطان دنر ن الا وا م اذه لع الا ارعتساو

 تالذ هل س+ ا تاحا# 2۳ لهف ثانالا م رو رو ذا هدالواب هللا

 ءدق ففوق مالعلا كالا هنانعل احوتفم ها هاوتف باب اب لازال مالسلا هلس مالسالا حی لوقام :

 اهذخأب و اطلس ارباب نیتهسلا ضوباهفرصت ةمولعمفتاظو هبفو طورشدا ي |
 ربغو نأ ن الا دي رب هیلوتمو نیقباسلا ماوقلا ديب نالا اذه ىلا عدقلا نم فقولا عير نم |

 اهكسع وا ىرخا ةهج ىلا اهفرصتو نیتعسلا هفناظ و یطعب ال هناو عدقلا لمعلا
 ما كلذ لوتمللهف فقاولا ناسلنم ذوهشب تل تام ناب اللعت فقولل |

 2 عدلا لمعلا اربا 1 ها شل ۷۴# .تآ او ےل لمعلا رل را س ل

 لمع هلا هعق و ن لک هنل وا لع ن دعدو تولوا ان ۳ ین ومصم

 زاملوا ٭ باوطا * یعرونلوا
 ن دنس لغ كفقو ه رانالوا هحا و دتا انن هد هر وب زم ةیفقو ه دنروص وا |
 ھو اوا رخ هدتکم کل نوتلوا ج رصت وید هلیرب و مهرد ردرد وی |

 لوا ال اح هلغلوا هنیرزوا كنوب عدق لع بولک هلی ربو ها رشیمرکب یموب ن دنس هلخ |

 ٭ دک
 تك
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 قسم هم دخلا ءا دادعد دنز نالوا هحاوخ ه دب نا  eنود ارتش یرکب یو

 ر د ها ترد دا رح ن رد لا اوارک ذ هد هقو یوم 0 دکد با بلط 9 دنسلوتم

 هربیغل یکدق 1 مدرو ه2اررپ ه دنس هلب ام ےھردرب ره قحهلوا هلب وا

 زالوا < باوا # یمرولوار داق

 هد هروب نم هس ر دم نکل بویلوا یس هیفقو كن هعدق هسردمرب نالوا یونس یلوصحم

 صدق یس هلج ثلوصحو طض هیلوتنا عم ن موق ر هسردم ن دعدد رلذالوا سردم

 هسردتناتارب و هیحوت هی ودنکو زارفا هلقب رظرب یدموقر تیلوت دی ز نکیاراشل ه دیا
 تبل وت قب الوا هتنکرولس یغیدنلوا زارفا ن دران الوا سر دم كن هر و نم تالون

 قعلوا هبح وتهورع نالواسردم هد هموقه سر دمالاحبونلوا كرهرزوا یعدق هروب زم

 رولوا ٭ باوا # یرولوا مزال

 بویلواسهیغقو كندعدق هب واز فقو فورعم هلکعد ینهب واز رفعح دنس هد هدلب ر |

 راد هی واز الاح هلغلوا هنیرزوا كنوب عدق لع بول هاوا نکاسزراد هر واز ن دعدق ۱

 ورع ه دنس هیرت نالوا ه دنید هیواز كل رفعج دیس نکیا ید

 نکلا ورع نکرید هلبا طض یخلراد هر هورع دی ز هدق دلوا راد هبرت هلا فدرش تار

 اا تکی داف رعد یراد 2 واز تا کم تیم او ملی ز برغ اتهام
 زالوا#باوطا#یمرولوارداقهکع دمرولوا نک اس نب قیحنس ند هیوازالاو

 تل وت هفظو هشا ر درد نالوا لثه رجا یرلل وتم كع دق فقو رب نا(. وا یسهیففو

 هعطوهدنتارهدقدنلوا هیج وت هديز تیلوت نکیادیقم دروو او هما او فد تولکهلا
 ٌكمقو دارا هدهنس بويعا تعانق هیهعیطو هخاردرد نالوا لتمرجا دیزهسازاب هندهنیعم

 ققودارپاعب ر هنس ر هم هدي زیضاق هلی رامرب وربخ هبیضاق رک: ورعوبد ردتیلون هه طو یب ر
 زالوا Kg اولا ا۴ ی رولو ارداق هرسغت یک دق ل اع تودیا نیس هفطو ۱

 رو See كنه واز یکیدشا فقو هدقدلوا ردتنا رب رڪ هفقو فقاو فن زا

 بودیا طرش ود هنلوا هبجوت هپ هنسک کسر ن د هڼلع تلود فرط هتاف و دعب و

 هرکصن دکدردتا یعرش لیجسا هرزوا رحم هجو بوبموق هدن دب طورش ریغتولیدبت
 كەي واز زبولد نوسلوا هدن دب .ینعورشریغتولیدبترارکب بولو مدان و ر دب ز

 زالوا باول ا۴ یرونلوا لع هسلبا طرش هورع ییتعسهزانو دعب

 هزاصهنیرب نم هفیظو نم صءنبناو هتدااز یرب نم هغظوقدیزینا هفقویف طرشاول )

 زادا زادازاح هحارخا یرب نم حرك ناو هلاځدا یری زم مه لچسدیناو فقولال اھا ند |

 دهد هرو نا هل سل ادحا !حرخاوا ادح !لخداوا هدحاو هرم هصعنوا اتش ریهنم ت

 هنو دنا دارا اذاو هارام یهتنا دود هاضءاو هاراذاق ه هار لعف ىلع ععب EE نال تللد

 نا و هتداب ز یربنم بنر یف دیزبنا نالفنب نالفلنا لع لوقب ابح مادام اعاد تالذ

 یربنم مهعم لجو منم + دصقن نم دیزپ و هدازنم صانب ناو هناصمن یرب نم ص قن

 ترس دهد قلو واز لی أر یرخا دعب ةا هحارخا ار ایم ه عهنم حر ناو هلاخدا



 ت <

 ففاولا را ردت كلذ لبق تاعوا هتشنل طرش ام امش هيف تدحا اذان ايح مادام
 |[ طرب نا الا كلذ نم ءى دعب هبلع لب نل سالو هتوم موي اهیلعناک قلا هلاح ىلع
 هلزاح هدف طرشب لو هدعت قم وتلا صد وا رومالا هذه طرشا داو فقولالصاق

 لعف لول زاح تاه اذا هسقنل هنم ظر رل اهطرش نال ایح مادام اهلعفب نا

 ابحوھ مادام كالد وتل و زاح اح ما دام لو رومالا هده طارشولو a طرشام

 ( نتاضقتلاو ةدام لا طادشا لضفق قانشا )
 ةسفنل هتلع لعح و ارافع فقو لحر ىف مانالل اعج رح هاب ماد یه لوق ام )

 قوت ام دعب و دز دب اهییغتو طرشلا لیدبت لعحو نیعرطا ءارقفل م دیز هبخال مت
 :r ی جرج لغ لی و خوش 0 دیز ىلا یولا لآ و فقاولا |

 ۱ یوم معزا ا دی ز طرش ۳ و نیفرصتم اوناکو ءارقفل"یلا فقول لاو
 معیالو دیز طرشب لمعب لهف ففاولا طرشب اکسع* هيلع هدی عضو دی ریو نیمرطا

 طرش هنضراوع كن هلحم نالوا نکاس اطات هرفکو نیسم یس هلغ كدءقو فقاو دی ز

 نيسم هس ول ۱ رونلوا فره ی هنضرا وع لزیپسم نکلا یس هلع لرو ر فقو هتلنا

 هنضرا وع كس هلج لر هرفکو نیس * تأو هطا# ی هنضرا وع كنس هلج ك * فک و

 فقولافلاق ترعلا نم >ر وهو لا اوم لیعهفوقوم < هودص هذه یضرا لاق الحر یار

 فقولا اذه دعبهلبق نم قتلا هکردب نملك او فقاولا اذه هقتجا نم لكل ةلغلاور
 هربغ نيد ىلع ناک نم و ىلوملا نید ىلع ناک نم و

 (هلاوملعضرالافسلحرا ف فاصخ )

 مه نکا نکا اه یار شال«, دار ووا هفت زی یسایکس ۱

 ۱ 7 شا ات لرم اددحم ن وعسعن هلیلام یدنک هدنس هصرع دیز هلغلوا قرح
 | غوا لدیز تولوا ندالعلزمم تولوا توف هدلاحیتیدلوا دی زا ندنس هکرت وید دیز

 : رداق هطاض انب تور و هن رلتاد د ر قتعت كناتب ورع هسالوا هح ول هورع

 ۱ ۳ اود تاوحلا 5% یرولوا

 رداق هکمردتا هجون هرخآ نس هضرعتودیا ۳ هرخآ ییانلوا رانا د هدنروصوپ

 . نزا لوا ۴ اولا ۴# ییژرقلوا

 فقولا هب ادب نم لعاهحالصا و اهتم رغ نوکت دحاو دعب دحاول اهانکس لعحولو) ||
 ۱ كادنهدب زا همزلنالو امارخ نم عنعامیهو اهنع نعال ةمحاهمر هل لاقي و یتکسااب ۱

 | تلقتاو تام اهنم درتسکن اع الدب اهفد تف اعورح لخداوا اهناطبح نولوالا اورژژلو |ا

 كلذ هیق مهبلا عفداف تش نا یناثل ناقب و لاوالا ةثرول كل ذ نوکب یناث !ا لا رادلا

 | كنلا OK دوعد مهرخالا نم كالذ دهه ےھبلا عف دن و رجوت الا و تال اکلم نوکیو ِ

 ]| لا و هترول ءاتلا ناکتاغاداو تالد هل ناک اهتکساو تا لوالال !اقف تمدهناولو

 مل



 هک

 نکعال هب مر نا اهلبف ام نيب و هذه نيب قرفلا و ةوذخو رادلا نع کتا اوعفرا مهل
 کالج نا یناثلل سیلو هذخا ےھلف مهل هلکناف ءانبلا فالح ررضبالا هزییغتوا هصیلق |[

 هترو عحر ال تام اهو طس نیطوا لوالا اهصصحواو مهاضر نودب تيب ءانلا |
 تال اهلا مکح یفوه هنیع ذخا نکمال ام نال یشب ۰ ٠

 ۱ ( هدالوا نکس ىلع هراد فقویف فاعسا )
 دخدلوا هدنایحیتساننکسو تیلوت بودیا فقو هلبا ج فقو ینلرمم كلم فقاو دیز

 تهحرب هدعب هورعضارقنالادخب هتدالوادالواو هدالواقحالوا ثداح هدعب هي ودنک |

 رک یلغوا ن دیادلوت هرکصن دفقو نيج بولوا توف دیز هرکصذدکد تا طرش هپ هدب وم
Eهلکماعادل ونهدففو نیح درح ورعهدکدتسا كعاطبض هرزوا فق او ط رش ی رون رم  

 ه طض و دنکب ویمردتیا طیض هرکبیروب زد لزضوید ردلک د ګګ طرش هک اس
 زالوا # تاوملا # یعرولوا ر داق

 (فقولانم هق هیزازب) حص هدعب هل ث دح دلو لع هضرا لغ فقو) ۰
 كوزع هدعب هورع یش ادنرف نس انکس و فو لزم كلف دیز ندینسلاها هلع رپ

 دنب رهم"یرللوب وص ك: همش فقو عقاو هد هل لوا نس هلغ اهدعب هدنه یس هجوز
 هدندی ینطورش ربیغت و لیدبت هدکد ردیا یعرش لی بودیا یلوتلا ىلا میلستو طرش
 فالخ ج د یضاق بودیا ع وجر ندفقو بويعا طورش ریختو لیدبت دیز نکل بوب وق

 هسلواتوف دیز هرکصندکد ر و تح بودیا یکح هننالطب كنليفقو كروب زم لزم عرش
 یروپ نملزومءان هنیکح هليا فقونالطب ع یش فالخ كنبضاقو ع وجر یس هنرو

 رازالوا# باو ا۴ی رارواوار داق هعیب و طبض هرزوا تیکلم
 یکیدتیافقو بولوا یکم هد هلحم مقاو هد هدلب رپ فقاو دیز نالوا یس هددعتم اخوا

 یزق هليا هللا دبعیلغوا هیت الدبه یک دا نيبو دید هدنس هیجراخو هيلخاد كلام
 هسرلبدبولوافرصت» هلباترحا هجا شپیوسلا لارشالا ىلع هدیرافدلوا هدنابح هیقر
 ضارقنالا ىلا هرکصن دنراقدلوا توف یلاعت هللا صاب را هديا راجتا هرجا هس راد نکاس
 مع هلوا فقو ضرعنالادعد و راهلوا فرصخم هب وسلا لع یرادالوا دالواو یرادالوا

 نکنا را دوحوم ورع و هللا دبع الاح بواوا توف هبقر هرکصذدکدشا طرش وید هئلوا
 هر هلخادم ود مردی حض هلو فقوییس هصح كنبقر ندروپ يهل زم يسبلوتم لوا فو

 زالوا #*باوخ ا۴ یرولوا ر داق

 ٩ دالوالا لع فقولا باب
 ییعوا هکاله دول هسفن یدنکه قذلوا هدنا.ح قشانکنوفقو یی زبم كلم ید دز ز

 ضارةنالادعب هن دالوادالواوهنب دالوا كززروب رمامهگ اله دعبهدنهیسهجوژ هليا ورع
 یشادنرق ضارقنالا دعب هندالوا دالوا و هنر دالوا كرکب هدعب هپ یذرکب ییغوا یع
 تونلواراحاروب زم لزم ضارفنالا دعب هب زادالوا دالواو هني رادالو| نه دعب هنب را زق
 رلوالب ورع و دیز هرکصن دکببتبا طرش وید هلیریو هیارقف ه دی رمُس س دق يس هراجا

 ل
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 بودیالرت یب هیرامو یکنالب و هیقرو ممیزق بولوا هکلاهجددنه هدعب بواواتوف
 ندلزیم هساوا هکلاه هیرام نکنأر هف رصتم هرو رم لزم هرزوا فقاو طرشرروغسم

 »۴ باول ا ٭ یہ هیارعف هسخو رولبرپ و ی هننراشادن رق رق یس هصح

 رولبرپ و هنپراشادنرقزق
 فرصبالواولسانتأمادنا هدالوادالواو هدالوایلافرصب هدالوادالواو هدالوا لعفقو)
 مسا فالخم لكلا لواتتی دالوالا مسا نال لفس ناو ايقاب مهنم دحاو مادام ءارتفلالا

 اولسانتام لفاونلایلا فرضی تح نوطب دلت رکذ طب هناف دلول

 (فقولانم  یف هیزازب )
 نک هدف رشسدق نیدلوا ضرقنم هیلکااب مهل طورشم هرزوا رحم هجو هدنروصوت

 رداق هی هلخادم هروب رم لزم یرلیلوتم كفاقوا هطورشم هیایقق نالوا |
 رازالوا # باوجا# یزرولوا

 دالواوهنیرادالوا لراروب زمامهدعب هش زو دنه یرازفیس هلعو فقویب رامع كل دی ز
 تولوا توفدنه هرکصندکد تا طرش نوبدهنلوافرص هیارقف ضارقنالادعب هن رادالوا |

 فرصی هنیدالوا یسهصح ند هلغ دنه نکنآهدنابح بذ ز هسلبا رتیبدالوا

 هیارعف #ب اوطا# یم هیارقف هسخوب رونلوا
 اههدالوادالواو ابهدالوا ییعف اضرتنا اذاف هقدصلا طفلب هیدلو لع هتعيض فقوولو )
 قابلا دلولاللا ةلغلا فصت فرصت ادلو فاخو هی دلو دحاضرتناناف اولسانت ام ادبا

 طرشنالامهذالوا دالواوابهدالوا یا لک فرص قابلا دلو تام ناف تل ىلا فصلا وا

 .نیدلولا ضارقنا طرشب دالوالا دالوال تلغلا لعح امنا و فق ولا ىف ىعا رم فقاولا
 دقدصلا ظفلل ءارغفلل ضرةنایذلا ةصح تناکف اضرتلو

 ( ۰ دالوایلع فب لجر یف یوضر طح )
 هسلوا شا طرش هیارقف نس هلغ كناخ يکيدشا فقو هلبا مزال فقو هدنتهک دیز

 ر دالوا یمقعلوافرص هرکب و ورع نالوا رارعف ندندالوا دالوا كفقاو هروب رم "هلغ
 ر دالوافرص هیارقفنالواندندالوادالوا ۶باوطا# یم هیارقف نالواندبناحا هسخوب

 ردکر کی لوا لقاندمهرد زویکیا ناب ربو هنیرپ رهنکت
 ذلوىلا فرضصلاف توملا دعب ام ىلا افاضع نکی مو ةعكلا ةلاح ىف ناك اذا فقولانآ )

 مهیا هرصم لها ىلا هرجا ع فقاولایلاوملا م فقاولا ةبارقىلا عن ىلوا فقاولا

 یوا اذھو ےھرد یت "امنم لقا یطعب هنا هققویف لالهرکذو الزم فقاولا ىلا برقا
 (فتول نم ۱۳ ین هبناخراتان ) ءارقفلاریاسنم

 ض ارقنالا دعب هن دالوا دالوا هدعب هنسن ی دنک الوا یس هلع كنفقو فقاو دیز

 بودیاطرش هندالوا دالواو هندالوا ورع یع ضارةنالادعب هنسامنع ب او هتسافنع |
 هققو هلع هلی رالوا راضرهنم ىس هبلصدالوا كناقتعالاح هسلدارکد هرکرب ییااقتع دالوا

 یعدالوا كلورع هسخو رولوا فرصتم یعدالوا دالوا كناعتع

 ٭ باول ال
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 یدالوا كورع # باول ا #
 لعحو هدالوا ىلع اضراففولحر ندلارعف مامالایصاقلا تاعقاوقو هصالماق و )

 ءارععلا ىلا ف رصد اوا ناف ی قاتلا لا فقولا یرص) مهضعب تاخ ءارعغلل هرخآ

 ( ٩١ یف قسامرک ففونم) دلولا دلو لاال

 هسلبا طرش هیارقف یتس هلغ كعرازفو یرقییدلبافقو هلی مزال حک فقو دیز
 علوا فرص ندنس هلغ رو زم فقو هر هنسک نالوا حاتح و رقف ندندالوا كفقاو

 رولوا #تاوطا ٭ یرولوال اضفاو لوا ندقعلوا فرص هنسارعف بناجا ۷

 ( سهام هاو مه د(

 تبافک ندتنطلس فرط هورع نالوا جاش و و 3 بولوا ندندالوا كفقاو هدنروصوت

 رادقم ههبجوم تارب ورع هسارپ و تارب هنیدیو نییعت ندنس هلغ رود رم فقویرادقم |[
 زولوا #باولا# یرولوارداق هغملا ندفقو "هلغیموق مع

 دی ز هرکصندک دنا طرش ترالاقب رطلیع هندالوا دالواو هندالوا نس هلع كنعقو دب ر

 هدنرلس دنه هلبا ورع هلغ لوا هسلبا لر یدنه ی زق هلنا ورع لیعوا بولوا توف

 ٍ نیینالاظ> لثمرکد لل #باوطا *٭ روللوا تمس هلهحو هب

 یلاعت هلل! هجر لاله لاق ر وک ذلا م دلو و یدلویلع ةفوقوم هذه یضرا لاقول )
 (دالوالا فقول قلعتب ايف ررد) حح ا وه و تانبلاو نینبلا داونم روك ذ لا هبفلخدي

 تانبلادالو' لواتی دلولاےسا نال للاعت لا هجر لاله هلاقام میداو
 ( دالوالا لع فقولا ىف فاعسا )

 فرصتم م دنکه خدلوا | هدناح هنس هلع لبققو هدنساهد 2 4 دوو فقاو دیو

 را هوا فرصتم نطب لید انطن مانیا ءان ءاتیاو مانیا ءاتبا و مات مانبا هر صل دعوف تولوا

 فرصتم هفقو "هلغ ورع هلکعٍا رت یورع ییغوا بولوا توف دیز هرکصن دقدزاب ورد
 رخآ بواوا توف ا بودیا رت یرشب بولوا توف رکب یلغوا ورع نکیآ
 هسلبا رت یریذن لیغوا دلاخ بولوا توف یجدرلنا بودیا لر یدیلوو دلاع یرالعوا
 هنس هلعكففور Akl هرشد اردن ٥ ةذکد فا قلوا فرصتم هنس هلغ كفقورشب الاح

 كسزالوا قىس ید نس هنس هلع كفوو هلغلوا توق م دقم ندورع ندلوا قسم

 دا هعنم نو شا نسهضخ چ غا ود نتااللقتسم قتب لجن كملغ بوبد
 زادوا* باول ا× یمرولوا

 ویا تامولاک ةوخاو دلو نع قاتصسالا لبق یناثلا نطبلا نم دحا تا (
 هیصن نوکپ یلعالا ن طعملا نم مهوبا ت تام مةوخا نعو ۳3 یناقلا نطبلانم الثم
 قاتعسال | لىق تام هنا و هبا ببصن نم هصتنال اتش ركب قحسلالو طوف هدالوال

 نطبلا ضرقنآ !داف 7 دند نوطبلار 5 کل یناثلا ن الا نم یب ام اش نیس! الو

 ( هدالوا لعفقولا ین فاعسا ) هنم هنوكک تلاش ن هطبلارکب كراش یناثلا
 كففاو ندنس هل كفقو هط ورشم هنب دود دالوا كندالوا و هندالوا كفحاویم هلع



 هک

 زالوا * باوطا* یبرولوا ر داق هتکراشملغوا كنب زق هنلغوا كنلغوا

 | یاحبا ىلع لاقوا یتبارق ىلع ادبا لجو زع هلل ةفوقوم هقدص هذه یضرا لاقول و )
 فرصتو فقولازاج نیکاسلالبعیهف اوضرةنا اذاف نمبسنیذوا یجروا ییاسناوا
 ها وبا هو لح دب ال ادا هتارق نم 1 د نم لاو فقولا موب نیدوحولا ها رقیلا هملع

 تلفس نا و ةلفانلا هيف لخدیو هینلصلا هدالواال و

 ) هماحراو هتارق ىلع فقولاف یاعسا (

 هرکصن دکد تا فقو دنب رادالوا امشدعب هرکب و ورع یرالغوا نس هلغ كنلممكالء دی ز
 تم هصح «اورع هش دلوا ه دنایح کیر کر رب یرشد لعوا بواوا توف ورع

 لورع هلغلوا لبعوا كور درحرشب هدکد تسا كء اف ریص هب ارفف لار ا یسلو" 8

 رداق هب هلخادم هنس هلع روب هرم لزم ودر دنا لافتا کاب یسدصح

 زالوا ٭ باوملا ٭ یرولوا

 كنفقو دیز ندنسلاها هدلب نالوا فراعتم هتسانعم نطب دعب انطب لسن دعب الد
 هنسا رفق كنسابرقا یالف هلصف ند هنعمقراصم نالوا هب هددعتم تاهح ندنس هلع

 هلع هسلبا طرش لسن دعب السن هیوسلا ىلع هن را دالوا دالوا و هنیزا دالوا رانا و
 هرانلوا فرصتم بولوا رفق ندلوانطب كن دالوا دالواعفاو هدنس هلضو كن هروب زم

 زازالوا »باوا #* ییز ولوارداق هتکراشم راتالوا ندبات نطد
 یدتکرللوایو هففویس هلصَف ندهنیع«فراصم لس هلع كنفقو هدنتفک فقاودز

روا را هدقرص فورعف ردق هنی رز دلو هش زا دفق یدک هر هوجوو هن را رقا
 ا

 ردو یس هموق ره هل ضف كفقو ورع ن الوا لو هروب رم فقو الاح هسابا طرش هد

 نالوا هرقف دز ی هلضف نالق قاب هرکصندکد تا قرص هنس هقفن یدنکقق  ورعم

 ندفرص هرب هوحو راس هليا فرص هدنه نالوا هحاتحبولواندنساب زذا اورو هنب رق

 رد لوا قرص هدنهوهن زق لدی ز *باوخا# رد لوا یسبعنق

 هننان دالوا نس هلغ كغقو هدنساهبلومعم هیققو كنبضارا یکیدتا فو هدتعک دز

 یان دالوا دالوا تولواراضرعنم تانب دالوا الاح هسلنا طرش هئارفف ضارعتالا دعي واا

 هسخوب ردیلوا قوا فرص ی هنانب دالوا فقو "هلع رل هوا ررققو بولوا رادوجوم |
 ها رفف ندنانب دالوا دالوا ۴# تاوطا ۷# یی هیارعق نالوا ندیناحا

 دالوا هنس هلع و تبلوت كفقو هطو شم هن دالوا دالوا دالوا كعقاو یس هلع و تبلوت

 تدمر هلباورعبودیا رارقاوید ردندققاو دالوا نوحما ورع نکنافرصتم دی ز ندفقاو
 كمفاو هو یو را N REE لرو رم فو

 دصح هک اسید ن ند هلع ها هلخادم هتل وت موبلا دعد الاو تابا یکع دلوا | ندنیدالواب ۱

 زالوا ۴ تاوطا 3 یمرولوا رداق 2 مر و ۱
 طورشلا اذکو ےب هربغآ :هلعجولو محهنود نالف رتعسب دنامد رلا هل طور ارقا

 (رارفالاق هاتشا ۱ اده لع ر لاه

 كم هدنساهب ا ءيفقو و یا فوو فداو دز ن دتسلاها هر

 انک
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 .دغب هراک هویش و ن انیحسا یر هجوز هتافو دعب و هبودنکه ګدلوا ه دنابح یس انکس
 هطورشم هندالوادالواو هندالوا اهتافو دعب و هب هنیما یزق هدلوتم ندراکهویش امهنافو
 فرص هنضراوع هروب زم هل یس هلعو بونلوا راجا روب زم لرم ضارعتالادعت هلوا

 د دالوا نالوا دلوتم ند دالوا یربغ ند هثیما هد هوا ن شخلوا رب رګ ويد هنلوا |

 رزالوا # باوا < ییرارولوا ل:- ذ هدروب زره طرش ۱
 هروب نق هلح هل غل وا توق دلوالب ید ه هنيا دعب تولواتوف راک هویشو نا ۱

 ۱ كا ظط هرزوا ففاو ظر ی زون زم لزم نکیان الوا یل وتم هنفاقوا كنضراوع

 نکاسزپ هدروب رهلزمم هلغلوا ندندالوا كفقاو در یرادالوا,كاخوا كد ز هدکدتسا

 رزالوا#باوط ا# یزازولوارداف هعنم یرکب وید زرولوا
 هدالوا ىلا فرص یدلو دلو دلو یدلوو دلو دلو .یلع لاق و ثلاثلا نطبلا دازولو)
 0 نآالا دعنالاو ترفالا هق قوتشپ لع ناو هدالوانع دحاو قیام ءا رعقلا ال اولساناه

 | عطب لوقنوا یدلو دلو لع لؤقب وابرقالاف ترقألا لوقبناب بتلا لع لدیام رکذپ
 (دالوالا لیعفقولا قررد) فقالا هآدبام ادبی ذلنیف نطبدعب

 دالوال مث هدالوال ةلغلا نوکم نا تققالا طرش م هدنساهب لومعم هبفقو فقاو دیز |
 || نطب كففاو هدننس هلع الروب نم بفقو هانا لحرس وید ضرع نآ یا مو ع هدالوا

 ردات هتکراشمیدالوا نالوا هدصاخ نطب,هندالوا نالوا ی
 رازالوا او 3 # یعررواوا

 لا هدعدءشاعام نالف هدلو یا مای ابج م ادام هنا هتالولعحو ارافع فو لحر

 فرصت ةيانكلآ نال فقاولانود نالایلا فرصنم ءاهلاف هدالوانم دشرالا فعالا
 بیطل ادمالا یفمندلا لماک یضاقلا كلذ هفلاخو عضولا یضتفع تابنکلا برقا ىلا

 لوالا وه مجحاو هنا نود فقاولا ىلا فرصنم ءاهلا ناقو ناهفصاب
 : (فقولانم ثلاثلا باللا لبق یواتفلا رهاوج )

 || هسلبا طرش هت دالوا كنتانب ءانبا و هندالوا كنتانب و هننانب نس هلغ كايفقو فقاو دیز
 لخاد هدرو رم طرش یدالوا كند ىلعواو یزق ییعوا كد ز

 رازالوا #*باوخا # یژرولوا
 ءارتعللوهف نوش هلناکو تانب هل نکل ناف نیلا نود تانسلل ناک هناتب لع فقوناو )

 ( دالوالا فقو باب ىف ینظاناا فقو نم )

 ¥ رخآ عون
 | هدحالصو رعودب زندندالواكعقاو هتنبلوت كفقو هطورشم هندالوا كفقاو او قیلوت

 یسېغنة ن درر فد زم هنلوا عا ت روماورک اان ندور عدی زنکل بوأوا یواسم
 < ںاوللا ۴# ردیلوا

 لول نوک اوس لا ملک ناو هاو نم لضفا لا اول طرشاذاو)
 ( رظانلا طرش لا فقاولاناقلئاسولا عفنا ) انسمهربکآ



 ۱ یر ره ورعو دی ز ندنقاو دالوا هدنتلوت كفقو هطورشم هندالوالضفا كفخاو يلون

 هدداشرولضفودادسو هناددیخد یمنکیا زا هسلوا هرزوا ع ازت تولوا هدنسامداتیلضفا

 - .هتیلوت یسغدق ندراروب زره هسلوا عا ندورع هدنقوروما دين کل ب ]وای واسم

 .ديز # باوملا # ردیلوا
 اذاو ففولاروما ن یدهالا و مصالاو عروالا وه لاقف لضفالا ةربخذلافرسفو )

 (ظنلا طرشاذا ىف لئاسولاعفنا ) فقولاروماب لعالانحاللصاا ین ناننااووتسا
 تیدشرا یرب رهندرا هنسک حاقرب نالوا هدشلوت كفقو هطورشم هدالوا دشرا ییلوت

 قاالطا هك دیشر فى رشلا عرشلا تسخ را هسلوا « دنساوعد قافعسا هلیساعدا

 بولوا یدهم هخناصم هوجو ٭ ب اولا  هلوا مولعم دشرا هليا تبسن هکا هکر وئوا |
 نالوا هرزوا زارنحا ندقارسا وریذبت هدنفراصمو لاسما ندمارح قام

 روئلوا قالطا دیشر هپ هنسک
 فرصتالو مرحاع كسع و لحاعف لالاقمنا ديشرلا ی یتعمو دبشر ریغیبصل اغلب ناو

 هنس ن معو انس علب یخ لام هلا عقد ل فارسالاو رذبتلا هيف

 (رطا نکا خرش نیکس )

 هن روک د كنساب رقا برقا مهطارقنادعب هنسانباءانباو هنسانبا یتثیلوت كننقوفقاو دی ز
 كخقاو با دز لغوا كني رق كفقاو بولواراضرقنم ءانا ءانبا ءاتباالاح بودیا طرش

 دیز هنبلوت لر وب رم فقو رل هسلوا دوجوم ورع ییغوا كنلغوا كنشادنرقرا نی وبال
 دیز # باوطا * ردارحاو لوا یسغتق ندورعو

 هتب تب تش و ماو بال تخا هلو بارق برقا ىلع ةفوقوم هقدص یضرا لاق لحر )

 برقا نوکتف هبلصنماهنال تلقی ناو ىلوا تنبلا تذب تذب یبا رکب وپا هیقفلالاق
 (تاب ارلا ىلع فقولاق ناص اق ) هبا بلص نم یلانم

 یلغوا نت ر اظن كنفقو هلبا هفیظو هجا رپ یموب هدنساهب ل وم ۴م ٌهیفو فقاو دیز
 ندقدزاب وید هلوا رطان ا معو م هنساننا ءاتبا كنساشاو هنسانبا هنافودعب ا

 ران وا صا ندنسانبا ءانباو ن دنساتا هتافو دعب و ر دنکسا هنتر اظن كنفقو هرکص
 ورع نالوا صا ندلوانطب ندنسانبا ءاتبا ءانبا ردنکسا الاح ب ولک هلوا فرصتم

 موم نالوا هد هیفقو رکب نالوا ندبات نطب ه دکدتسا قلوا فرصتم القتص هتراظن

 رداق هکعد مرولوا راشم هورعهدنراظن حلوا هلی وا ر دلکد نوبت
 زالوا ٭# باوا ییرولوا

 اا ن ولا فصل وه و قولا هح امنا ىلا تاوح لصاحو )

 اذهیلع عي زا مستی و لوالا نطبلا دلوىلا هببصن لقتنا لوالا نطبلالها نم تام نف
 لهانم ا وک مسقلا ضقت دحا لوالا نطبلا نم قب مل اذاف |

 مدقب هعسصعلا ضقتنتف ةقبطلا كلتلها ضرقنی نا ىلا هيلا هبیصن لقتنا دلونع ىناثلا

 | نطب لك ضارقنا دعب ةمسقلا ضقتب هلوق اماو نطب لكى لعق اذکهو هب وسلاب هب

 .. ۳۳ یک
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CD: 

 فاصخل ا هزوصامل اوه تيل و فاصلا ىلا كلذ اورعو یصعلا ءالع ضءإ هب فا دف
 (هلامها نمیلوا مالکلا لاعا نا نم ةعساتلا ةدعاقلا ین هاشا)

 دالوا دالواوهدالوا دالواو هدالوا صال ةیلوتلا طرشو ه دنساپم لومم هبفقوفقاو دیز
 تولوا دوحوم ن دندالوا دالوا كمقاو هسلوا شازاب ویدروک ذ لا نملسندعب السن هدالوآ

 بولوا ییغوا یت ادیرف را نب وبال ورع روب زم تیلوت هدقدلوا توف ور نالوا وته
 سشبنالوا مصا بولوا ییغوایشادنرقرق نی ونال ورع هدقدنلوا هبجوتهرکب نالوا صا

 رولوا باول ا#یرولوا رداقهتکرابتم هزکب هد هموق رح تیلوتید
 * شال انلق منو مت لعالا نطلا ادبی نا ىلع هتب رذو « دالوا دالواو ه دالوا لع فقو)
 دوجوعم ادلو لرو یناثلان نطبلانم دحاو تامولف لعالانم دحاومادام یناثلا نطل |[

 یناثلا ضرقنا اذاف ثلاثلانم هنال یناثلا نطبلاعم هکراشم الف ىلعالا ضرتنامت یلعالا

 ( هاشالا قنعا)روک ذلا لحما نم ثآ الا راش

 هدعب نم هنویح ۵ لا هسقن لعدققو فقاولا ماسال هدنساهلومعم دفوو فقفاو دز

 دعو دوعسلاوباو نسا دعو ر و دم ول نيدوجوملا تانالاو روک ذلا هدالوا لع

 ر وک ذلا دالوالا RD PE A دیناکو العو هع رکو محرا
 مه هوا ندیم وب نیشالا ظ> لترك ذلل 4 هنع مش !دضل رفلا غنی ثانالاو

 مهباسنا ۾ ع تل ذ بش مه دالوا دالوا دالوایعم كلذلثم مهدالوا دالوا لع كلذك

 د الواو مه دالوا نمو ےھنم تامنم هنا ىلع اوقنام اعاد اوشاعامادیا مهنارذو مهیاععاو

 هنملفس ال هدلول تلدنم هددصت داع دلونعء ھد اب رذو مهیاععاو مبیاسناو 2 دالوا

 لوسا همه لفساالو دلو دلو الو دلو رمعن 2 8 دالواو مهدالوآ نمویهنم تامنمو

 تال خالاو قیفشلا خالا هيف یوتس هقنط یوذو هنحردق هجه وه زم لالدنم هدصت

 ءیشب هقاقسا لبق لفس نا و مه دالوا نمو مهنم تامنم هنا یلعو مهار حتیرج زمو

 ناك ناینوتلا همهس ناکو كورملا كلذ نسا هنملفسا ادلو لرو فقولااذهفانمنم

 اوضرقنااذاف هالعا نینیعلا سنرلاو طرشلا ىلع تالذ لک هماقم قاتصسالا ینماقو ابح

 هرکصندکدتبا رب رګ وید (تلصتمرب تاهج یلیعدوعی هب رذالو بقعالو لسن مهل قبيلو
 یقاتعسالالق محرادبع ییعوا هدعب تولواتوق دلو الب هناک یدرق هدننابح کل دز

 دم یرالغوا بولوا توف فقاو دیز ه دعب بودیا كرت ی دماح یزق بولواتوف
 رار وب رم ه دك د تيا كارت یهللا ذماو العو هي ركى رازق هليا دوعسلا وباو نسحلا دبعو |

 وتم ه دماحو هنبراییصن نیبث الا ظح لثم رک ذلل هرزواروک ذم طرش ن دفقو لغ
 نسحا دبع نکیآرف رصتم هببصذ قحالوا قسم هسلوا ه دت ايخ میحرلا دبع یماباب
 دیش دقو و تن ات یی دالوا یر ره بولوا ت وف ابقاعتم هر و العو دوعسلاوباو

 وتم یاسالاروک دمو یهللا هما یس ادنرق رق هب واسم هد هحرد بولوا توف دلوالب

 لاعتا يالا | ما زکلا ی دصن ندفقو “لع ل د سلنا كرى زادالواكتراشادنرق

Êر دنا لاقتنا ةهللاةم ۳ ا ٭*تاوحلا 2 ردیالاقتناییهنی ردالوایراشادنرقهسخویر دما |  
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 | ڭاوروب زمنالوانوف ندفقاو دالوادالوا زانن هدماحی زق ك يحز ا دع نوت هدنروصوب
 هتیصن یدنک ن د هلغ ههللا دما هروب رمو هترلبصن ن دفقو ءهلغ كتاب یرادالوا
 هللا هما نکرونلوا تعص ه دنرلنیب راز وب زم فقو "هل هرزوا لاونم وب تولوا رافرصتم

 فولوا هضقنم ه روک ذم تعسف ال اح هسلواراضرقنم یلوا هبط بولوا ت وف دلو الب
 أ || نیشنال ظح لثمرک ال هرزوا مدقع طرش ه دنرلنب فقاو 0 دالوا نانلوا رک ذیسەلغ

 روئلوا # باوا * یرونلوا ت

 هدلح یکیدلنانییعنو طرش هن دالوا دالواو هن دالوا ه ۱۸ لومم "هبفوو فا د ز

 هد الوا دالوا د الواو ه دالوا دالواو ه دالوال افقو هلعح هننعلا مهاردلا نم لضفام م

 ام قبطو عرکلا باک یف برلانیع امسح مهنم نورت نطب دعب انطب اومقاعتو اولساننام
 درف لوالا نطبلا ف مادام نالا ن »طبلا ثرالو نیما مالکشال اس نيمالا عر کای لا ید

 بج الا ۳ بوخت ا ترالو ناناو اوناک اروکذ هب وصعلاو ضورفلا تحاوص نم

 عو عر تا لس یا هطماا ثرب دالوالا نملوالان طبلا ین قس ملا دام ادوحوم

 وا مت تیز بو ی تکو د ننرا يا روو اهلع نمو ضرالا یلاعت هللا ثرب نالا

 فقو هرزوا تم آ بوتو هد هدحأو هحرد ه دیاعو دنهو ورع ن دن دالوا دالوا ||

 بولواتوف دنهو ید. ادع لغوا بولوا توف ورع نکیار لقرمصتم هنس هلغ روب زد

 هسلبا ارت ییععما لغوا كنلءوا بولواتوف هدباع هد عب بودیا رتی یعصو هشیاعیرازق
 قسم یسغنق ند روب زم ههلغ کدلا طرش هرزوا ررحم هجو كلروب نم فقو الاح

 در یو هشیاع و دما دبع # ب یو نرو مو فوت

 رووا نیم نيشالا ظح لئم وک.

 ند هروب رم رخ لیعمسا نکي هدنایح یرب ره ن د یعصو دیادبع ه دیروصوت

 . زالوا # ب اولا # یمرولوا ردات هعلا هتسن هنمات هصح

 ناد هنعم فر اصم هط و رشم هندالوا كففاو یس هلضف ن د هنیعم فراصم

 یهلضفلوا نکنآ فرصتم هلغلوا دوحوم دیز قحا ن دندالوا كغقاو هنسهلغ هلضف

 مداندب ز هرکصن دک د تیا فرصت ت دمرب وزع بوری و یخد تو غارف هورع هلیساضر
 درج ورع هدکد تبا دا عقل یدنک هني فقاو طرش بجومرب ییهموقیم "هلضف بولوا

 زالوا #باوخا# یرولوا ر داق هعن» یدیز وید رولوا شلوا ےب هلغذوا خراف

 .كففاو هنسهلعو تلون كفقو هظورشم ةندالوا دالواو هن دالوا كّعفاو یسهلغو تیلوت

 بو دنا رارفا ويد ر دن دندالوا كفقاو نوا ورع دیز نکیا یرصتم دب ز ن دندالوا

 نوتود دی ز هزکصن دنراقدلوا فرصتم تدمرب هنس هلغو تیلوت روب رم فقو هلبا ورع
 منش یس موبلادعب هد هلعو تئلوت الاو هلا تابا یعندلوا ن دندالوا كفقاو هورج

 زالوا # تاولسا # یرولوا ر داق هکعد با

 اتکس تب ون تولوا رخص لا زام فقو هطورشم هدالوا دالواو هندالوا كنقاو یساننکس

 دن را راس وزعو دیز ن دنرلجما هلغمالوا نکم یتلوا نکاس یسهلج دالوا نالوا یباحعا
 ۱۳۳۲۲ سس سا سس تا ست سس سنا

 هک هاباهمر

 سس

 سس
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 دنرلکدید ملالوا نکاس اهم  TLE LOOهکعد

  ۱ر زالوا ۴# تاوخا# یرارولوا رداق

 .فاوفلتخا یکسلا فقاولا طرشي 1 ناو یکسال ةفوقولارادلا کس یه بام زوج و)

 :(لوتلا تافرصنی یسخرس ریحو)

 دالوا « :رکصن دکد با ضعف یسلوتعیس هلع كفقو هط ورشم هدالوا كقاو یسهلع

 ےس

 یس هرو هسلوا توف نیدلا ینسهغبظو ها ر دق وش ینیدلوا نیت دیز ن دنقاو
 رکا لافتا هن هبرو هلعمال وا ه دنس هی اقم تم دخ درع یوم « دنراکدتنا بلط ن دیلوتم

 زالوا اوت ۴ یرولوا رداق هکمامرب و بولد

 هبرورمصو ه وهر حو رح دعب O e دالوا لع فوقوهمرکیف لثس

 نال هنع ثارمم يه باجا هدعب فقولا هبلا لا : نل ما دنع ناربم هتصحله ِك

1Iهر حرصا هو دیو اک اه رور بص € هالک اهوا اهجورخوا "هللا ع ولطد دا  

 "دزمزا حورح دعل | اذا هزاب | وحرص دقو ةي هل مرصطا نأ كشالو لئاسولا عقن ف

 لاق هح الص ادل ولو ثاربم هنا لئاسولا عقنا یف همالک رص لب هنع تاربم هتس#ب
 ع ر زلا روهظ ىلع ةلغلا ىتأب و لا "ی موي لاله مالکلمح اذه لعق ریشک مالک دعب
 هحالص ادیلام عیب زاوج ف اولاقاک هل ین هيد هل نال نوصةلا نم وهزلاو ضرالانم

 (ربخالا تلثلاق فقولاف هیرمخ)
 رهاط نوت ز ن دنراصسا یاس هگأب : نوت ز كفوو 2 كفا او

 تیتر یھ و یا و تک یوم و ھے تر سوت وار یون و رس سا تیوب ےک کھ م ی ی ی ہت تک

1 
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 ندوتر نالوارهاظلوا هسلوا توف دنه ند دالوا ندعاو |ضبق بوی ون لاکنکل بولو وا

 ردیا #تاوطا#ییردیالاقتنا هتسهبرو هرزواقلوا ند دنه کر یس هص لق

 بلاطب مھنم تام نم لک ںاق ہ نت فق ولا فقو موب دلو هل ناکو تیازا تاق)

 لاف ةلغلا * يج دعب مهم تام ن نم تیارا REE نه ىلع فقولا ناکو هتصح
 هند كالد نم یضوا ! للاعد هلل | باک لع هتیرول تارمم هللا ۶ یک دعب تامنم هصحب

 ت دحاماماو توع نا لف ۹ هتحوز هنه E هاناصو فاد نم ذفناو

 ےھنم تاه نم نود مهن قب نل یھف ےھنم کالم نم تافو دعب ةلغلانم

 (ةلغلاف لئاسولا عقنا)
 ند هکرت ا يس هصح ل دنه لام !ادءد نوتز لوا یسهنرو ل دنه هدیروصوت

 درع بنز نالوا ه دوحوم ن دندالوا كفقاو هدنرلکدتسا كع الاخ دا هنارمم هرزواقلوا

 ءادنه بوبدردیالافتنا هک اب لقت نوت ز لوا هلغلوا توف صیقلاو لامکل! لبق دنه
 زالوا # باول ا # يرولوا هر داق هعنم نس هیرو

 ن دندالوا دالوا كمقاو هنس هلع كفقو هطورشم هندالوا الواو هندالوا كةقاو یسهلع

 تودنا را رفقا ودر دندندالوا كدا و دو ورڪ ن کیا فرصتم هرزوا فاو طرش دی ز

 یدالوا تولوا توف دیز نکبا رلف رصتم هب وسلا ىلع هنس هلع روب نم فقو هللا ورع

 روبه بیو ءاس هنب رارفا دل دیر نیدلوا تیابینهدلوا ندقفاو دالوا ورگ هسانا لر



 ft ۳ و

 زالوا *تاوطا# یرولوا رداق هتکراشم هنیدالوا دی ز هدنس هلع ۱

 ناک ناف تلق (رارقالای هایشا ) هرببسغ ىلا ی دعتالورقلا ىلع ةءرصاق > رارقالا) ||
 فقولا ل أف نیک اسلا لع هدعب نم ديز لع ةفوقوم ةقدص هذه هضرا لعج فقاولا |

 ام ادا فقولااذه لغ لحزاهکراشب لاقرارقالا اذ لحرا اذهل دیزرقا ناف اج ||
 فوقوملا لج را با فافاصخ) ےھیلعدی ز قدصب ملو نیک اس تناکدیزتاماذافایح ناک |

 قدصبالو نيكاسلل ةلغلاتناك ديز تاماذاف ( رخآلجراعو هيلع فقولاناب رقیهیلح |
 (روب زلال نم فاصخ ) هفن قحیف ق دصر اغاو نیک اسلا نح لاطبا ىلع دزاا

 € براقالا لع فقولا ف حون # ۱
 یدنکهدعب هورع یشادنرفن وال هدعب هب ودنک الوا نس هلغو تیلوت كنمقو فقاو دیزا |

 ر هساوا راضرةنم یدالوا ل دی ز الاح ںودیا طرش هتسابرقا ضارقنالا دعب هن دالوا |
 یریغ ن درکب یلغوا كنیزق یشادنرف نق بال دیز ها دنه یزق كنيزق كلورع ۱
 قرصتم هلهجو هنسهلعو ِ اروب رم فقو رکبو دنه هس ال ول یشابر وا ۱

 ریارب ٭ باوخ#۱ رارولوا
 i ینارفیدلیعوا یاب رق لعوا راقایلع + هفوقوم هقدص یضرا لا لحر) ۱

 ه دحالو فقاولا دلو هبف لخدیال و یالا لع رك ذلا لضمال و فقولا حص هللادجر |[
 (تابرقلا لع فقولا لصف نانهضاق ) هدلوالو ۱

 ۱ + هل رعو ىلوتملا بصذ باب ۴
 هرزوا تیطو رشم فقاو دالوا ن دعدق هننیل وت كفیرش عماجرپ عقاو ه دب رش ماش 0

 نکیآ فرصتم هرزوا تیطورشمو تیدالوا دیز ن دم اش لها الاحو بول وا رافرصتم ||
 تیلوت هلکع اهن اعقاوفالخوبپ رد هطورشم هره راغم رول رم مماج توت یبرغم ورع

 اس ا

 .هسارب و تارب وید هلوا فرصتم یب رغم وزع هسیا عقاو یتیدلوا هط و رشم هیهب راغع |

 ردراو مارب درج ورع نکیا عقاوریغ یییدلوا هطورشم هی هبراغم هروب زم تیلوت ال اح ||
 زالوا # ناوطا# یرولوار داق هطسص قیلوت ويد :

 هددعتم ننس ه دم هيدا یزلا ماشلا لها نمراظلایدابا هيلع تلاوت دحسمق لتس ) :

 اعدق رظنلا نآ لاملاو هبراغلل طورشم هرظن نا ةيلعلا ةنطلسلا ىلا ىب رغم لجر ىهنأف |

 له كندلع ءاب ناطلسلا ه الوف ةروك دملا نيالا ل اهال الا فررعدال نالا ىلا اندحو |

 یهل ام قال صالا ارهط ادا عنب تاحا ال ما لوالالرعب یا ام ا ` ضالارهظاذا

 قاب ناف هاب قاب ناعلاو طرشاپ ةقلس ین ةيلوت نال والا لزعتإال |
 (لوالا تاثلاف فقولاق هیربخ) لعا یلاعتهلاو مهفاف هاهناام

 هط ورشم هد الوا دش را یتراظن عقاو هد ه دلد نالوا فر اعم هنسانعم لوت رطان ۱

 یتددنلوا بصد یوم هعشأب بور وک شیروما تیلوترلنالوایرطان ن لک لو كعفو ر :

 نکرروک نىل وروما ےقتسم دیز نالوا ی رطان كفقوو ی دشرا دل دالوا الاح تولوا :

 3 دق وش یقاو طرس فال ل دعوو ءراع هو دنکو در دق ول یسلوتم كفوو ور
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 ییلوتر ل رع یورع دیز هرکصندکدردتنا بصن یلوتم هلیا ثادحا تیلوت ةفیظو ها

 زور یعدقهحو هرس هفیظو تراظن هرزوا فقاو طرش بودردتنا تارپ هیو دنک
 زالوا عج هدریرب و ظذ هلغلزا تبلوت هدننارب دل دیز درحم ورع نکرروک ی یلوت

 زالوا # ب اوجا * یترولوار داق هر هلخادم هنیلوت روما ولد

 د الوا ن دعدق هرزوا تو هطورشم « د الوا دشرا ییلوت كفقو رب ند هه فاقوا

 هروب زم تیلوت هلغلوا دنیرزوا كنوپ عدقلع بولک هلوا قو لوتم یدشرا ن دققاو
 دالوا هرکصذ دقدلوا وتم ناشاع تارب اب دی زن د دالوا دالوا دشرا هدقدلوا هلولحم ||

 ن دیکسا « دیناواخ رقد یدیا هطومشم ه دشرا تیلوت ورع نایلوا دشرا ن دندالوا

 هرزوا ءدق لع هر و رم تیلوت بودردتا تار هنب رزوآ یدنکی بلوت وید ر دلک د دی

 ندیکسا ی دق تیطورشم ٥ دیناقاخ رفد درحم هسخوب رولوا مزال قفلوا اقبا یهدیز

 هدنززوا دیز * باو ا* رولاق یهدنرزوا ورع بونلواریغت عدق لع وید ردقوب
 زاملوا ریخت عدو لع رولاق

 كالت اهبلع هفاعتلا م4عورف هب دهشناک دحاو ییعع مهالک ین رظانلاو یوتلاو ےتلا)

 (فقولا- باک نم هب ربخ) مه الطصا فرعو هقفلا لها نه ناکنم رد ناکنم كلذ مهفب ظافلالا

 + وتلا لزعب قلعتایف ع ون # ۱

 ررب شام رو ف الخ رةنك صعب ن دنس هلغ كققو نالوا تاک نوا ۱

 1 ط رش ف الخ:دبز یسلوتم رو زم فقو رل هسر دتا تارو نادحا هع طو رادقم

 رولوا # باوا # یرولوا ر داق هکمامر و مافلو فقاو

 الا ذخالا عمل لحالو فقاولا طرشرمغب فقولا ف هقیظَو رقت نا ىض اقال سداور

 ساو طرش رغد ی ید یضاقلانآ هناعقاو ق ماسطار ۲ ذ فقولا يلع رظنلا

O.(فقولا هاشا ) هنرک داماهنع ت دفتساف طرش رخ جسم مداخ ب  

 غ هنمان هفیظو یرلک دتا تادحا هراهنسک لوا فقاو طرش فالخ دیز هدنروصوپ
 قسم هل زع تولوا ناخ دز هسلوا شمویو ها ر دقوش ن دغقو

 رولوا #< باول ا # یرولوا
 هنا هنم دیفتساف یه ناخ قراس وهف ىراوبلا ةلغب نهدلا ةلغ طلخت ىق ةنقلافو)

 فقولا لعجاذاهلوق ح رشق قا دار رح ) لزعلاقعسی ناخ ناکزوجیاام فریم
 (هقرو 3 فقولا لع

 ن دنلثم رحا ٥ هر و نم راج نوف ٤ نع ن رامع ضعب كئففو ییبدلوا يسوم

 قسم هل زع بولوا ش يلوا ناخ اع رش دیز هببلبا راجا هلا س سحاق ناصعت

 رولوا *باوحملا# یترولوا

 وتم هروب رم فقو کالا ةهح نم هل فغمالوا یسبا وتم هرزوا ت تبط و رشم كقو ر

 هقز م نکا رهاط یتییدلوا عقنا هفقو بوبلوا تات ناب هفقو دب ز نانلوا صز

 لب رلتباکش هرزواهحووپ زروپ زم درر هسی د ز زسا یغیدلوا یوتم لدي ز بوراوهکاح
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 اح  Eز الوا * باول ا × یرواوا مزال كعا لزع ی دیز هنیرزوا
 |) یناقلارمص ءالرخ الاتصنو هل رعواو ةنايخالب هل طو شل ارظانلا لزعیضالل نوكال

 (فقولایف هاشا ) یدانلا لوصف یف اذک ایلوتم

 یتساناصو هرکصندنتوف بويا طرش ه دیز ینیلوتنکل بودیالوتم هنقفو ی دیز دنه
 لزرع ندکمروکی عروما عیج یس ه دی ز دنه هرک صز دک دنا بصن راتشیصو هدفت

 یتساناصوو یل وتم هنفقو ی دنه ام دقم دی از ال اح هسلوا توف دنه « دعب ب وید م دتا

 مر ديا ذیفتت قساناصوو طض ینبلوت قو ل دنه ويد ی دیشعا بصن یصو هدفنا
 ز الوا ٭ باوخا »< یرولوا ر داق هکعد

 ةيصولایف هلاح و (فقولا لاوا ی هانشا) هتوع هتیالو لطتو طرشالب هلزع كالع و )
 (اهلوانم ابیرق ااصولاق فتن ) ةلاکولایف لیکولا لاک ۱

 طرش بحوع یضاقلارپ رفت هیلوتم الب زو دالوالا دشرال هطورشم هلو فدوى لتس |

 لهف هنم ةحهحالب ةيل وتلا جرب نا ىن الا دارا نالاف د ال والا دشرا هنوكل فتا |[
 كلد هل ن 1 * تاوطا# تالدیضاقلل ْ

 حج رغب اهبایرا نع فن ول ارضا نو لهف ةيلوت هفیطو هدي لحرق لّس) |
 هطرشف هل یضاعلا ل زعاماو رال ا ىق لاق باجا ال ما ةفظولا تحاصهجوپ سان ةيحرش ||

 دافا دقف لاق مت نیلوصفلا مماجو فاعسالانع هلقناب هيلع ل دتساو هه نوکی نا

 هرغوىزا ملا نع هلقناع لدتساو تقولاین ةهغظو بحاصل اهم دع هص> رغب رظانلا |

 ناکاریزو هلکو نمو هفتي ن اطلسلا نم لزعلا زاوج م دع رهظ دّف كلذ لع اداف ||
 (اصطم فقولا نم والا ثاللان هیربخ) ایضاقوا ۱

NEوا مہم باش 2 ییلجتیاوف عون  

 بور ج ما ردن لوا لنت گاو و 77 اولو اا ر

 هد هس ات رفد هسلوایلوتم ورع هج را تولوا لزرع دن ز هر کے دکد تا اضما ی ز رفدو ۱

 یضاق هدک دتا مالعا هی طاق ورع ةلعل وا جات هنملط ب تاوح تولوا ههش هد داوم ضعت

 رولوا ٭ اونا ٭ نیرولوا رداق هتلط باوح ن د دیز

 هآدننسف احلا فرع نییالالا وما نم ےھیدیا ق ایف هءایما بساح نایصاقل یش و)

 مقلا و یصولاو تالغلا نم مهبديایف لص حاق مهلوق لیقی و فاقوالا ىلع ماوملا اذكو |

 یر هنسلک ی و نونس هناع یضمو كلذ دب زرشاف فقولا روما یطاعتف ادیز لکوق ||
 ادي زىلوتملاجرخا مرتدلا یضع و هفراصمو فقولا داريا لع قالطادعب ىضاقلا بالا |[

 ةساحا رتافد دی ز رضحاف دب زنم یتصاعلا پټ اغ ورع بلطف اورع رو ةااکولا نم

 ررک نا اد ژ یلکنو لاکشا لح هرافدق سالو یضاقلا تاسح ورگ هو هاضحلا

O لا نهم Jaan: سالا r AE e Ba ر ا : ۱ 
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 اه ڪفن نعورع عنعو ه ریتعم ىضاقلا ۰ هیس اح نوکی معن

 هنیربمع" یتالغتسم كخقو دیز نالوافورعم هلباتم دار دار ام كمقورب
 بودیا توعد هی هساح یورع یرظات هدعب بودیا قرص هقا را دقمرب ندفقو “لغ

 ناسا تورو س تو هنس حاق رپ هلکیا عانتما ندر وضحت هب هساح ورع

 ناب قفراص داش شقاشش دب وەک ناخ دلد زی راض م تادرفم هدنرلکدروک هساحم

 یورعءردق ی درا دعم یک دیدبو دبا نیع ویدردقوش مور صم لاج الا قی ر طب بویمهدیا ۱

 رداق هربج هدیز رد هبا ناب یھ را صم تادرفم هتنلکاح دوخاب نظان کیا 0
 زالوا # باو لا # ییرلوا

 یدیزعاح * تاوطا# رولوا ةت هسلوا مهتم توی وا هنامالا فورعم دی ز هدنروصو

 ردپا دیدهدو فن وخ سحر # ن ۳ نوعا نا و لب صفتو راضحانوک حوايکیا

 ردیا افتکا هلبا فیل یدیزالاو اهدف هسرابا ناس

 ناو شف اتش رفا لع یتصاقلا هربحالو لاجالا یضصاقلا لبق ةنامالاب فرع ناف )
 ةثلبوا نیموب هرضح نکلو هسعالو اتشف اش رسفتلا لع یضاقلا هيج امهتم ناك |[

 نییلاب هنم نتکنالاو اهبق لع؛ناف هرسش لنا هددهب و هقوحت و

 (فقولا نعمقلا تا هنق)

 هدقدلوا مزال كلروک یس هبساحم كرانالوا یلوتم همعفو فقاو دیز ندنسلاها هدلبرب

 لدی زیسضاق هرو نم هدلب الاح نکیشغا طرشوید هل روک لږ راب ار كرلنلوارطان همققو

 زمنیآر ركب نالوا رظان هنفقو ادب ز ءانب هندرخ لوق هنیدب ورع نالوا یلوتم هنفقو |

 زاعلوا ۷ باوط ٭ یمرونلوا لع هلبارتفد لوا هسرب و یژفد هبساحرب ||
 هاش فك قرصتب هنا ال مطالب دیفم فاقوالا ف ماعلا تانرصت نا لصاخاف اق
 ةرهاظ ةيلصم الا حيال هزاف فقاولا طرش فلاخام لعف ولف ۱

 ( فقولا ةلغ ففاولالعحنا هلوق فقولا ف قئاررحم )

 ٭ لوتلاتافرصتین باب ۰
 یسلوتم یم اج فقو هطورشم هیارخا تهج یناثلثو هن دالوا كفداو ىا كنس هل[

 اث كن هلغ تویلوارضار یدالوا كفقاو هدکدتنا دا ره راجا هرخآ ار

 رداق هعنم یدیز ود زر هديا راجا زپ نالت هلغلوا طورشم هزب

 رازالوا * باوا # یزارولوا

 (۱: ىف هيداملاناذكو ۴٠ن نیعلارون) فقولا ةراجا اوکلم مهیلع فوقولاو)
 ضب هد هطوا لوا بو دیا ءاتب هطوا دیز یسلوتم هلغلوا عساو ىلخاد كعم اج رب |[

 زالوا ٭ باوخا # یرولوا راح كا ناکسا یرا هنسک

 (هرخاوانمابب رق هیداع)زوصالدصسمال انوناح هضعب وتلا لعج عساود جم ) ||
 زود فقو ضرا یف ماودلا لع نیلئاسال اعج يع هبا لازا مالسالا حج انالوم لوقام ||

 بهذفیناطلسلا رتفدلابجوم سخا نم ےسق نامزاا مدقنم یفولل اهنم حرا ا نم

 لا



 ی

 خاو زاها انما ع ا هلکو ىقتاف دالملاصءبیلا هجا وح ضب دو

 ننسلاق هوصهنام مهنم نا نا نلوم لهق هددعتم نیس ن اصلا ىلع دلعلا

 ةروکذل |نینسلای ی هوصعنام خب نا هلن < اوطا ۴ نروح دنا ایوتفا

 ی بويعا هلغلوا لوس هدتاغماج فقو وا هلی !نییراحا داو

 | ن دندی لدیز و بویلوا لصاح عفن : هلغلوا زا ناکس هدنفارطا ید هسنسا هلبا همشک
 هشفو بولاق لطعم هل E ىلع هرزوا هحو وب هلغم ال وا بلاط هزراعسا هک ها

 هنب رب كنيرادقمرب هلیا ماج كجوکب ودیا زارفا ینیرادقمرپ كماج هلغلوا یاکر دغ

 هلبءانب را هطوا بودی فرس ها هرزوا قلوا بوسح هنس هلم ندنلام نوجمآ فقو ||
 لكنيلوتم هساوا عفان هفقوقلوا هرزواهجووب و بورپ و نذا هدیز هلکا احیًآریسیلوتموید

 رووا # باوخا# یرولواربتعمو عرشقباطمیندا
 ضودال ابرضب ۸ اذا ةفوقوملا یارلا ىف مرکلا و راجشالا سرغ نیرجأتسال زوج و ) |

 هب فقولا دي ربايف نذالا یلوتلل لحاغاو ضایلحا رفح نود یلوتلا نم نذالا ج رص نود
 سرغلاورفطا ز وصف نا اذااما اهیف ةرابملا رارق قح مهل نكي اذا اذهو تلقاربخ

 هلالد اهلثم ف نذالا دوحول اهبار نم طداطا و

 (فقولا نمتاقرفتلالئاسل این هینق)

 ]| یسبلوتم ماقم ماَق هلفمالوا هلغ هدوحوم هدفقو ب ولوا جاتح هرعت یالفتسم كنقورپ
 فورعم ردق هنالغتسم لواهضقو هنادتسا هقسار ردفوش ندورع هلک احا دی ز نالوا

 ماقم ما رکب هنب رب بولوا لوزعم دیز نیا عوجر هفقو "هلغ هرکصندکدتبا فرص
 ندفقو "هلغنالوا هدندب كرکب بوی! بلط نددیز یروب زم علمورعالاح هسلوا یلوتم |

 زالوا#تاوطاایرولوا رداق هغملا

 نا هل سالف اهریعل ام مّقلا دب ف سلو ةراملایلا ةقدصلا تحاتحااذا لاله لاق )

 !تناکناومارتفلاوتمذ فقولل سلو ةمذلا قالاءادتنا بال نیدلانال اهیلعنیدتسب
 یالعالو هبلع الا عقلا هنادتساب نیدلا تسمه اطمروصتال موتزکل مهن الا همد

 ( هیرامب ادیب هلوق حرش نقار رح ) ءارةفللیه لغم هءاضق
 هدکدتنا بلطو یوعد ن د دیز هدیر وضح یضاقرشب ORE هدیر وصول

 هسرپ و تچ ب ودیا ےکح هلتمد تار دی ز وید رولک مزال هققو نک مزال هدیزیشب

e ۱زالوا #< تاوطا یو  
 ]| هنادتسامسح رو تویلوا هلعهدوخوم هدنقونکآ بولواح اتح هرم یت الغتسم كفقورب

 ۱ هحو نوا ییاسح قجم رب نوا ینوا هلک ًاحرما دی ز یسلوتم هلغمالوا نکم ید ۱

 یروب زم عامو ضقو هنادتسا هكا ردقوش ندز هنسک ضعب هلح ر هیعرشلا دلماعلا

 | هلپایموقح جرو یروب زم علبم دز هسلیا فرض فورهردق هنب رل كنالءغتسم لوا |
 رولوا * باوطا * یرولوارداف هعوحر هدو *هلغ

 8 هراتخا هراتخا امراتخلاو فح لاما هللا یر هر لاق تیام فلوالع نی ن را لوت س

a ردصلا 
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 هب هری و یض ملا ىلا عذري دنادتسالا نم دب نكي ملاذا هن ثیللا وبا و دیهشلا ر دصلا

 ۱ محع له فنا لاق 8 و !تافرصت فتق اق ەم ءو) هلغلا یفمحریذلن, 5 ۱

 اتلان ءباوجال لاق ال ما حب زاب نادتسا اذا زا انماض ملا نوکیلهو اضیا خراب

 یصاقلا سیف یاد میت هغامیلا صرع هلا نع ا ھاظلانا لاقواهف

 هيف ضرغلا هلقل انامزیاهسال فقول بارخ ىلا ىدأ الاو لعفی و
 (نیدتسیْنا هلزاج هلوقین هن” نبال هینابهول حرش )

 | هتسهقررملروب رم فقو ندنلامیدنک هلیطرش عوحر هفقو د زرت ق
 رداق هعوحر هفقو هلع هلبا روب زم علب دب ز بورپ و هلا ر دقوس نوح ر هفیطو

 ۱ زولوا *باوملا # یرولوا

 قفنا اذا لاق ناف کالا یلا عفرالب ىصولا ع وجر ذحص ىلع لدیام طقتللا قرکد و )

 نکا لاق یصولا كلذکو اهیف عوجرا هلذ هتلغىف عجربل هلاعنم فقولا ف فقولا مق

 | ایصوالا بدانم) ةنبلا ةماقا نم دبالو هلوق لوقلانوکیال یعداو کالای ارهالاعفر اذا

atنوک هناف اهرخ ان زوج ال ةراع كانهو نیتشسلا لعیلوتلا فرصول ةئلاثلا  
 كن e هللا مقلا قرفتف لغ هنسلا تالنق تناک اذا | هخذلایال انم

 || هرامعلا نم فقولا هيلا جات جارطاردش نال بارلا ةصح نعصب هناف اتش جب ۷

eyعج ای نعصاذاو ىهتا نم كلذ مهيلا عفداذاف ءارقفلا قحنع نشم  

 یرصاداهزا ها یجبنیف اذه لعء عدوم یلعاسایفم ا دلاخاهدهق دعفداع : نیمهسلا لء

 ۱ اضوع نوک د ورم لا اعرتم نوگیال نا هام رم مارک ذ نحئاو ریل لانهو نیتعسلا لع

 (فقول ایف هترامعل هتلغقأدن و ENO E هعرلاع

 || راجا هر هنسک ضعبنیکد هنمامت هعولعم تدم یتئالغتسم كدقو یییدلوا یساوتم دی ز
 || كنالتس»لوا هسلوایوتم ورع هن ر تولوا توف دیز نیدلا نب  هراجا هدعب تودیا

 ۱ رولاورع* باوطا*رولایسغنق ندنسبرو كلدب ز هلناورعیتاراجا
 توصْلل هن زا | حالا و لورعلل ه هرح الا ذخحا لمهق ةا بصن و لزع م متلارحاولو )

 (فاقو نا تای هنو ) هسقذ لال فق والاهر < لوزعلانال

 | ندندالوا كفقاو ییاج فقو هطرشم هندالوا دالوا و هندالوا كففاو او یس هلعو تیلوت

 | بویلوا رحم هدنراقدلوا فقاو دالوا راس هسلبا راجا هورع نشنراتدا دالوا راس ایز
 أ رولوا#<تاوخا#یرولوالطاب روب نم دفع لعدیادر

 || درفت ال امه دحا نا ین نییص ولاک امھتاف نیبل وتلاک نییص ولا دحا لعف لطب ور
 عالطتشا نود ا جاوا ایهدحا نا هنم داهتسد و فقولالامق فرصت

 یوتفلا ٠ هعفاو تراصدق هنزاجا لع فقوتت ۹ هراس وال جا ئاز

 ۲ ( اے م یصولا ی رافغلا 23 (

 ۱۲| وتم م اقم ٤ ۳ هلغمالوا لغ هدوحوم هدفقو هدقدلوا حاتخ هرم ا ایام كفقور

 هرم هل بولا ضرف ها زدق وش ندورع 42 1 هی هغوو هزکاح صا دیر نالوا



ECS: 

 لکون ددیز هبر و ورج الاح "هساوا توف دی ز نیدعآ ند ءادا هرکصتدک دا قرص |

 زالوا * باول ا #۴ یرولوا رداق هعلا ندفقو؛هلغیروپ رم نیدزمسنرهلاحاو .
 | هلع الا مقلا ةنادتساب نیدلاتسالف ةمذ فةولل سلو ةمذلا نالا ءادتبا بجلال نيدلا
 فقواا ىلع هب مجرب و هیلعالا نیدلا تشیالو (اصالمهتراعب هتلغنمأدببو هلوق دنعرع)
 نمل نیدلاب فقولا هلغ ىف نوعجریم تبلا ذکر مهیلع عوجرا ف همافم موقت هتسروو

 یوتفلا باوجیف فقولایف هیربخ ) هدعب فقولا لو (
 هورع هلما2لا لد د فاق هنسرب هب هل اردق وش نر هب رق فقو ینبدلوا یبسلوتم دیز
 ور بوید لآ نس نی راوباط مسر بودیا ضي وفت نس یرالرات نالوا لولحم بورب و
 هدکدتنا رت یتسهیرو بولوا توف ورعهرکصن دکد تبا طرضیآ جاقرب هرزوا رر هجو ید
 هدکدتسا كمرب و هزشب و رکب هلباوپاط دیز بولوا لول راالرات ضعب ندنسضارا هیرق
 بورپ و هز هنسک نمکی لیدزپ یراالرات لوا هلک املا كد هنمامت هتسرپ وردرح هټرو

 رز انوا #باوجا # ییرارولوا رداق هکید زرولا زپ نس هعطاقمووپاط
 قوقلا لقش و لیکولاو لكوملا یا امهدحا توع هربغو ءارشلاو عیملاب هلاکولا لطبتو

 یدامتلایناک امن ایح ناکنم ىلا هوحو بیعلاب درااو میلسألاو ضبقلا نم

 ) ةموصخلاب ةلاكولا ىف یناتسهف (
 بولوآ توف دی ز هرکصندکد ناثادحا ءانب زمسننذا یلوتم هن رزوا هصرع فقورپ دیز
 هپ هبرو ی وتم هلغلوا رضم هفقو ییلق كنان هدنراکدتسا كا علق ییانب لوا یس هنرو
 صانخ دوخاب كلبا عيب هک اب نرحا فقو هليا لقا كني رلتیف اعو زمو اّناق یموق رم ءانب

 رداق هکعد ز ردیادخاوعلق بویلوارایضار هبرو هدکدید الا صب رت هلوا .

 ز زالوا ۴# باوا ۶# ییزارولوا
 ةبقرلا لدبهنال فقولا لهایلاال هتمرعیلا فرصب هضقنب ذخ اف صف افقو بصغ)

 نیلوصف ) بقرف ال فلان یهمحو ۱۴( _
 تالغتسم هلا هجا ر دق وش ندنس هل كفو یییدلوا یسلوتم هرزوا تطورشم دیز

 هرزوا تط رشم هنب رب تولوا توفدی ز هرکصندک دتااّژشا هصرعر هرزواقلوا ندفقو
 || هسلبا ےیل تو عیب همولعم نم هرکب هرزوا تیکلم یی هصرع لوا ورع ییغوا نالوا یوم

 رولوا # باو ا # یرولوا ج روب زد عب

 نن یس هنرو واس هلدیز هدکدتبادا ره ظفح نوجا فقو یموق رح نم ورع هدنروصوب
 ززالوا ٭*باو لا ٭ یزارولوا ر داق هلاخدا هلام یوق ره

 | ب ونلوا كيلمت هبا حد كيلمت ندتنطاس قرط هدیز هصرع رادقمرب ند هیربما یضارا

 ضب نوا كم تعارز ی هصرع لوا هدکدتبا فقو هتهحرب یی هصرع جد دیز
 هر هننکبونلوا ذخا نوا فقو یرمشع كلوصح نالوالصاح بولب رب و هر هنسک
 طرشفالخ یب را دقهرب كن هصرع لوا یلوتع الاح نکینعا طرش وید هلری و هلیا و اط

 زالوا * بوط * یرولوارتعم هسرپ و هلبا وباط هر هتک ضعب فقاو ,

 ٭ فقور
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 "لالهتسا یضقنو م ده ابلغت یتسانب روب نم لزم دیز یز ادم الرضا نشو وب
 هدیز ناف هقنا ردق وش این ار یسالوتم رو زم فقو هر زدک دا ۱

 یرول زم عليم هقزت ره هدکدتساكخنا فرصەفقو تامر یرو زم ملبم بودردتبا نیما

 ژزالوا #باوطا# ییزرواوارداق هرج هب لوتم ويد ريو هروک هرم هفیطو

 ( اغقو بصغ هلوق وهو نیتلئسم لبق هتل ترص ) ٠
 ترجا هب هما ردقوش نالو'یلثمرجا لد هنمامت هنسرپ یناخ ففو ینیدلوا یسیلوتم دیز |
 رجادیز هسابالوبق هلا طرش لوا خد ورع ےلستو راجا هورع هل طرش قلوا هح

 ںولوا ٭*باوجلا * یرولوارداق هلا نیشد ند ورعییاعسم

 ةحاولاةرجالاوه لعمل اف ةرجالا لا ذارج انس لان افاهل رتب لب دقعلاب ةرجالا بت الف

 ل بج هرجالا ل طربش اذا هتاف طرشت وا دادرسالا نح هل نوک دنا ئ

 ( اصمم ةراحالا ف هعب رشلا ردص )
 ی هموق رع ترجاو ملو راما هورع یناخ ل وا هرزوا ررح هحو دی ز هدنر وص و

 هساوایلوتم رکن رب لوزرعم كز فا :دهوق ر "دنس ه هرکصندقدلا | نشد ند ور

 الاو رپ و هک اب یرادقم ندیا تیاصا هتدم هی لد هل هنس رخآ ند امم رجاهورظ رکد
 زالوا # باوخا # یرولوارداق هکعد مر دیا راجا 7

 لطبتل اک ةراحالا لطتال ةدملا ءاضقنا لبق لرع مت ةفوقولارادلا رجآ اذا یضاقلا )
 لطبتال ةدملا مات لبق ۱ ضعي تامول اذکو ةراحالا قم !اوا نلوم ا توغ

 (فقولا ةراجا ف ناتعضاق ) ةراجالا
 تهح ید نس وات دق وشو هب زت لوب وص كن چر نس ر ذ3 وش دي

 نالوا فقو هزل لو وص هر یدک ت فقو هلا مزال فقو هعشب ههشد هنارخا

 ERIE رو زد د عمل م نالوا فقو هارخا تهح یسیلوتم هساوا عياض روب رم علیم

 زالوا #<باوطا# یرولوا رداق هفرص هنی رم ریمل ىل وب 3

 نیعو اد و دسردم ناب دهها فاتخاو فقاولا دحتاوا فقاولا فلتخا اذا )

  FNرخآ عو +

 هدقدلوا ول تاهج ضب ندنراتمدخروب زمعماج هلکعا طرش هورع یخ دی راصنو

 نت و هبحوت هژ هتک ضعب.ن لع حسد یی هژلولحم ت تاهح هرزوا فذاو طرس ورک

 یرخا هنب رب و لزع یر هنسک لوا زر یضار هنهبحوت كورع ن یضاق هسلبا

 زالوا ال تا وی ا یر زواو دات هصلذ

 || ( لودنلا و یا قو | طرش لدال ابهدحا لغ نم لضفو اوو لكل

 ۱ لررع كنمادخ هدکد تا ۱ طرش هورع یتراظد كه رش مداح یکیدتبا فو و ءانب دیژ

 : تالد بالو هرنذ)سدلر طا رب رقم 0 طرشت هجرت خ .هب تف اع)

 ( فقولا ف قلاف رهن ) ایضاق ناکولو
۰. 

 ر ر ولر د فقو هدکد تا طرس هزدالوا یییلوت -ارامع یکیدتا فقو هد هدلب رپ فواودی زا
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  ۱تمدح ندر ه زر ه فقو ین شعاطرش ود نوسلو | هدندب یصدولرء تن ددر ره

  ۱هدعدلواق سه هارع بويعا تم دخ ءادا ورع نالوا فرصت هب هق.طو ه دنس هب اعم

 یسضاق هدلب لوا هدک دتنا بصیر هن ر و لرع یورع ا نالوایلوتم ند دالوا

 هسلبا صن یدلاخ هنب ر ولد ردراو مدماع تالو مد داکد رمتعم یصدو لرع درک

  ۱اركب # باوا  رونلوا رابتعا هنبصن كنسرقنق
 || ) یضاقلا رب رفت دحص 5 هنم دافتسف هیصو و هل طورشلا نع ةرخ أتم یضاقلا ثبالو

  0یوتاب رقتلا طرش فقاولاناکاذا تاقوالا فیاطو

  ۱(هنیفلبفقول هلعفماو اا لعحناو هلوقدنعقنار رم

 ید ز ٤ ندةدلاو هفرمص صر ۳ تولوا ق ةرح لزم فقو نالوا هدنفرصت هلا نیتراحا

 هرکصندکدتیا ثادحا انب ن وسعد هل لام نسننذا یلوتم هد هصرع ل وا دیز هرکص

 || لوا یلوتم هلغلوا مطم هفقو یچلف تولوا توف هدلاح ینیدلوا دیز اف ت ور د هد

 نوا فقو ی هصرعو انب لوا بوریو هلی زاضر هنیرلنیاد لدی ز نتي اعولقم كنانب
 رولوا <تاوطا »< ییرواوا رداق هطضاح رس

 , E N Nفقولاب ضیال ءانبلا عفر ناکنا رذننب انوناح اهيف ىب و ةفوقوم اضرا

 | سضدنا هل سل دکل ناکناو هنال هعذر هل سر هب سض ناکناو هکلم هنال هعفر هلذ

 اعوزم وا اینبم هتيب فقولل قلا هكلع نارج ًاتسملا یضر ناك نا كاذ دعبف فقولا
 ضرب ناویق القا ہک مبل | هارد لحر بول اذکو مق لا اہھلا

 یہکلا یواتفن 9 هکلم صاحب ن اا قبیق زوحال هاضر رغب كيلا ن ال ج قلا دکل

i اصن فول رج اسما هراعق ۱ 

 || لاتتا هلغلوا هدنفصت هلبا نیتراحا زمانا یس هصرع لوا یدالوا ل دیز هدر وصوب
 | ور وزب هرطناد نی لقا هلفلواا کلم ید انب تردی لامعا هزب فضرت ءاتب هبیداع ۱۳

 | رازانوا #باوملا ٭ یم ژرولوارداق هکعدزر دیا طرض هرزوا تیکلم یان
 یت هدنس هصرع دیز هلغلوا قزح نکا فرصتم هلا نیتراجا هناکد فقورب دی زا |

 [| للوتم ب ولا نح نذا هنانب ه رزوا تیکلم ندیضاق «دکدتسا كیا ثادحا ءان ن وا
  ۱یو یوتم هسلوا توف ورع هدعب مینو مس هورعیانب لواو ناجا ان نسسدنذا

  |Çتب هلبا یَصاق نذادرح هنرو ة دک دتسا كل لمردتا علق انب هنس هترو هلغم الوا رضع

  ۱رازالوا * باوطا*# یزارولوا رداق هعانتما ندعلق هلغلوا

 [| ) یهتا هبوصنم ناکواو هیتصو دوخو عم ئيلا لام ف فرصتلا یضاقلا تالعال ةينعلا قو ||
 || هدعاملای هاشار) هلف نعولو رطاندوجو عم فقول ایت فر صتلا ی ضاقلا كالعال اذهلعو

 | مولا ک الا دلقام دعب فقوللابلوتع الحر بصناذا دلبلا ی (یشع ةسداسلا
 اهیعال و هراح الا كالع یح ليس فق ولا لع ما لا سولف

 ) فقولا ف تاعطعلا نم (
 ورا هور هرزو اقلوافقو هطورشم هب ودنک یسەلعو تیلوت ن هصرعز دی دز

 ۴ هنب رزواو ۴
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 ی ۲

 نوین هرزوا تیکلم د ورع هلکمرب و نذا هيب نوکتسفن هرزوا تیکلم هنب رزواو

 هطورشم هرکب یس هلعو تبلوت كل هصرع هرکصذدکد تا طض هنس جافر و انب ایر ناکدر |

 یتصانب هعرع هلغمال وا سضم هدقو ییلقرکب هسلوا تباث هرزوایعرش هجو ییبدلوافقو |

 ز داق هطض ی هصرع هرزوا تیطورشم ب و در دتا عاق

 رولوا ۷ باوطا 6# یرولوا
 دمرک هدالرات لوا بور و هورع هلدا هعطاقمو ا ینیدلوایسلوتم دیز |

 هدالرات نوعس# ید ورع هلکمر و نذا هرزوا كع :ا عطق دوز نم ارط و انب هزاخ

 هرکصن دق دلو | توف « دعب بودیا عطق دمر و

Eهسلواتوفدلوالب رکد هدع بودا عطف دمرک هدنغارطو طض یالرات  

 هدکدتسا كمري و هليا مباط هرخآو طبض ییالرات بودیا علست هنس هنرو ییاتب للوتم الاح

 رازالوا# باو ا٭ یزرولوارداق هطیضیراودنکب ودنا عنم یدیز هئرو
 نج هلغلوا Tg EDN وعطد كلو کل ارکب و ور یلوتم هدیروضصود

 رولوا ٭ اولا 2 یمرولوا رداق هنیعطل و دتس هکرت لرارو نم

 كرهصرع فقو e هدیا نفد یب رلاتوم ندعدو یس 3 دوهن نکا هد هدلب رب

 الاو كرپ و هدانزر دق وش بوغا تعانق وتم نکراررب و هنسلوتم نس هعدق "دعطاشم

 رداق هکعدمرب زدتیا ح ارخاس راکدتا نفدو, بوس ردتبا ن قد مویلبعب

 زالوا ٭ تاوطا # یرولوا

 ۶ بعرلا ادوتسا رک
 هیات بولاق دق رمص ؟ورص رع بولو اقر هددت نر ینیدنوا ییسلوتم لد ز

 دزک اضیآر دب ز هلغلوارعا 9 هاریخ لادیتسا یسهصرع تویلوا هدعاسم هدفقو

 یکلم یسانب و هصرع كورع هدلاح می دلوا هدوحوم لادتسا طد ارش ب هللا اطلس ماو

 رولوا # تاوطا#یرواوارداق هلا د نسا هليا بتکم نالوا
 یلاعت هللا هجر هفنح ىا لوق ىلع وه لهو هتروصام فقولا لادبنسا لسم نع لتس )
 بغرب نم هغو هب 5 فوقولا ناک ناب نیعتاذا لادبنسالا باجا هاعصا لوق عما

Nارادوا اضرا  AASنمی  o: SPبغرب نک  

 فقولا عدص نم ن 4 ععصیف 2 اعو ر راک الدب دناکم یطعا لا ادنسا یف ص

 ( هنادهلا ؟ یزاق )زوج الفالاو هيلع ل لمعلاو فسو نا یطافلادنع زاح

 هل لرم كور ع نالوا E ةہعرو اعد ر هدر لح بولوا ن دنتالغت سه ووو ادز

 رداق هلادسا هلا ا اک ا ندا نا نالوا یسلرتع لر لر مد لّرمم

 رولوا ٭ باوا ٭ ییرولوا
 هعفارملا دعب جد عرشلا 4 ذل لادبنسا هرزوا ررح هجو یلوتعررکب هدنروصود

 امشب نارا و متن يا گپ 4 رکصندکد یا مکح هضوززو تم دص كالادنسا لوا |
 زالوا ¥ باول ا * یرولوارداق دسر فو لادنسا احر ندماکحاب
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  eفقولا راجما ف لصف ¥

 | هیدننکرب یسباوتم ی شرب نالوا ندعماج لوا نکیآ لکد جاتح هری فب رش عماج عساو ر
 : اعا  eزالوا ال ر راوملا ۴ یرولو

 تو دیا ث ادحا انب نویس هد رزوا جد ورع رام | هور £ ل لوا ۰ ۰ 1

 لوا تودردتا علو سان هورع اعرس هلعمالوا اعم یچلد هساوا شع 1 ا قاطا ه

 و #باوطا#یرولوامزال قوا اقا هرزوا قلوا ن دف رش عماج لح |
 و ال رمسملا اتوناح هضعب لوتلا لعج عساو لڪ یرانیدلایواتف ن ناسا یو ) ||

 سال ةراملالادصسلاجاتحاو فاتوا رجسملل نكر لنا طرا فقو رخآ فو ||

 (رشاجلارخآ یف هیداع ) روخسما نم بناح ۶ ید ناب

 لزم فقو هط و رشم هندالوا دالواو هن دالوا نطب دعب انطد لفقاو ی۳ هلعو تیلوت

 نییع نسهصح ندلزیمورعنکیارفرصتم ورعو دیز ن الواریارپ هد هجرد ند دالوا
Eةسلنا راشاهدیز هبه2-ا ر دق وش فرصت تب ول هثدلوا و لب اجر دعا  

 : زالوا # باو لا # یرولوا کک

 ىاعت هللا هجر هفینح ىبادنع زج ل هتداهشلبةت ال نع رج اوا فقولا لام عقلا ع اب ول |

 (۲۷ین نيل وصقلا عم اج )
 راج كعاراجما ه دنه یس هجوز هلیلث رجا یّمم فقو ییدلوا یسیلوتم دیز

 زالوا # باوطا # یرولوا
 ی دمر یل زم یخد دنه بودیا ملسدو راجا دنه هل لتمر ج ایرو رم لزم دی ز هدنروص وب :

 ن د دنهل زم ءاتب هتک مدع كن هراجا ورع نالوا لوتمهنب رب لدی زهسلیا فرصتو طض ||
 ه دکدتا بلط ند دنه ینلثم رجا هد هروب نم تده كلمو بو دیا راحما هرخآ بولا |

 زال وا۴ باو ا۴ یرولوا هرداق هکعد مر و لث مرجا هلغمالوا هج کک هراجادرحم دنه ||
 (ةدسافلاةراجالاینهیاده) یعسلاهب زواجال لامل ارج ةدسافلاهراجال ىف بحاولا) |ا

 ورگ ب و دیا ملسو راج رت لزم فقو هطورشم هیودنکی سانکسو تیلوت دیز

 بولوا نک اس ت دمرب ید رکب ییغوا هدقدلوا توف هدعب بولوا نک اس ت دمر ید ||
 ر داق هیانکس هرزوا فقاو طرش بولا ند رکب یر وب زم لزم دیز ال اح ۱
 رولوا # باوا ٭ یرولوا ۱

 ندنسهکرلورعییلثم رجا |گكر دم ت ۹ اس ه دره نم لزم ورک دبر هدیروصوب ۱

 هط.ص نوحمافقو تولاندر کد شمر جاكت دم یییدلوا نک اس د بولا ۱

 .. ولو او او »۴ یرولوار داي

 فقولل تن الا یصسب رحآ ناف ةراجالا هل سال كسلا هل لعح نم)
 (فقولال اناواقلئاسلا دمن) 0

 یسلوتم ی هص رع نالوا دعد ن وحا یوم ون خوب نادنمرح و چ ر :

 زالوا #ںاوخا ٭ یرولوا ر داق هزاګ

 6# نوا



 نفخ تب هک 0 ¥

 ظ رش یناخ لوا دز یشلوتم كلاخ فق و نالوا هطورشم یراجا لد هب دنس نوا

 هرکصت دکد نا ميلسنو راما هورع هلیا هک راجا لد هنم امت هنس نوا هرزوا فقاو

 بولا ند ورع ةدلا امت لبقیناخ لوا رکب هساوایلوتمرکب هدیرپ بولواتوف دیز
 ۱ زالوا کت اول-ا# یعرولوار داق هراصا هرخآ

 ۱ ام ىلع وهف ه دلا نم اش كلذل حرش ناف هراجالا ه دم ىلع فقاول صن اذا اذه)

 (ۃراجالالوایف یاب ز) ص وص لاک ی ارب فقاولا طرش نال رص قوالاط طرش
 راجا بونلوا دادعا نوعا قغلوا عضو توبات ن دعماج دیز یسیلوتم كفب رش عماجرب

 لا هتلنا متساو را هو oa E نکیغو هنا صد یطتعم یرام را نالوا لعرد نوحا

 رد اً هیاشا هرزوا عدو تز وا ناف لی لوا دب ز

 هرکصت دکد تنانادحتاان نوعسع هلام یدنکو وتم Pe فقور دز

 عاق یتسانب ه دی ز هلغمال ت هقو يلق یلوتع هلا ث ا ۳ 3 نوش تك

 رولوا ٭ باوا # ییرولوا ر د اق هکمردتا

fe.7 هم دعو لولا ن اع یف لصف  

 ی تن كف و ۶ اضتفا رد هر دص لکا یس هلع كوو دیر ییسال ونه كققور

 اب وب نغضاوم ضعب و نییزتو ضیص# یی راراوید
 لورعم هرکصندکد تا یاب هلهحو و یتسهلع تویشنا فرص هدا ز 3 دقو رعم ر دو

 ه دکدتیا فرص هفقو مزاواو بوب

 هغقو مزاول هليا نانلوا فرص هنبزت و صیصم ن د هغ رکب نالوا یل وتم هنب رب هسلوا
 ر د اق هننعصل ه دز یس هدا ز ن دقورعمر دق ؛ارادوم نانلوا فقرے

 رولوا ۶# باوا # یرولوا

 یلامت هللا هجر مساقلاوبا لات تالد فرصد * یتیاق رمسلا :راعا شب یصوا لحر )
 (ارهصهرادلمش لحر این نانعضاق) نیبرلانود ءاملا نم ناک اية فرص

 ردقوشنالوا ن دعقو لام هدننم ذ یقوتم دیز هلسهنادا 0 یسهبلوتم كتففورپ

 تولو اوا ملص ےل لیس هبرو ن دیا صف نس هبقاو ES E ۷ اذ وش ند هل

 ال ناص یس هدانز ن ن ريلص لدب لرو زم لب هدنه هسلبا لد صق

 رووا # کا اوا ا یرولوا

 عب ةرجالانع ربات لوتاو یسولو بلا از طورشق ها هجر ۶ اط )ارکذ )
 نیب و هلان ایف ًامالو ءاصهلا ق رح ا اب ور غصااو فوولل نون و هورشاب ای ایف

 ( هراحالاق یتشورسالل راغصلام اکحا) یلاعت ا

 | هبارخ ی اوم gep ابو هسرد یکی دیا فقو و انب دیز

 هرکصن دحاتحا هرم ورع یسل هم رول رم فقو نکا یرورص یر« هثنواوا فرم

MR,صف د هلع ر دو وش كجه دیا افو هره تولوا  
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 توت یتسیقاد هبهقزت ره نب رادقم وش كنهلغ لوا بويا فرص هرم هرکصن دک د تبا |
 4 الهتسا هلف ص هنفراصد یدنک نوعسوغیظو تالسردم هعل وا یسردم 9 هسردمو ۲

 مزال نامص ههرک ی هرول رم دلع كرس ۳۹۳ E نوعار بو دا

 ا < باوا # یبرولوا

 ییهلغرکب الاح هساوا وتد رکب هنیرپ بولوا توف نیدلوا نماض یب هلغ ورع هدنروصو |

 ما HEE بودر ردتبا نیماتل هنس هب هیرو ندا ص3 نس دیفاو هکر لهر

 رولوا ٭۴ںاو ا ٭ یرواو هاردأق هفرص دنن رار عل

 الوا رع هبلا جايتحالا نمز لب حایتحالا نمز لب عملا نمز هلغلا ىف مهل قحال ذا ) |

 نمص هتاف علا ىلا دحاطا عم مھل فرص 0 ا دشام هررخدلاقو

 (فقولایق هاشا) ۱
 كنس هل كدقو هطورشم هندالوا دالواو هندالوا كفقاو یسهلضف ند هذیعم قراصم |

 هتکراشم یتانب دالوا كفقاوهنسانا دالوا لدقاو هدنس هل طف ند هنیعم یراصم

 رارولوا # باوا  ییزارواوا ر د اق ۱
 تاب دالوا نالوا هدنیلط هصح وید زالوا لخاد تانب دالوا هدروب رم طرش هدتروصود ۱

 كفقاو هلک ال اله سا هلفرص هیاتبا دالوا کلات یبهموق مه هل طف بویمر و هصح یلوتم
 لناتب دالوا هد روب رم طرس ی اف ه دیرلفدلوا هعذا ۳۳ هلآ انا دالواو یلوتم یتا دالوا |!

 هکمر و سراهصح نده دوج وم هلع انب دالوا مکا دعد لوتم هسابا ےک هللوخد |

 یرلک دتا ل الهتساو ذخا مکخا لبق ابا دالوا بویلوا یضار راروب زم نکیا یضار
 رزالوا *باوط#۱یمزرولوار د اق هنیمص ب راوصح ند هلغ

 ی دعل و ا 9۹3 تولاق تانلادالوا لوح دبی ایضق) 0

 فقاول !تفو لاک اذه دنا سد ۱ ها لف جمام نوف لمکرلا هلع ق الا هح |

 داش مکطاک هم و دعم نینسلا كلت ت الغو م کلا تقو دوجوملا ىح ىف نكل لب لاقف ||
 رهظو ءاضقلا نا سلا هل لق رهملاو هيض املا ت اط ولا ف ره ظي ال ىلو رغب حاکنلا |
 نالطبیهو اهیقال اهمكح نره ظوامنا لاقف ةمودعم ثلتلا عوقو م دع ||
 هاف هیصاما نينسلا هلغ تناكول تح ةكهتسملا ةلذلا فالخت قاب مما هناو حاكنلا ةبلح |
 كللاهلانود "دعاعلایالغلا ق رهذظد م انآ هرعو 8" دالوا ق دید از

 ۱ (فبهلا ایل لق هنق) ۱

 بوریو ها دق وش هورع هایقیر یر تاب دووطوم دوست نوید داوا اا

 و ندنس هکر نالوا هدنرادب یسهبرو هاو رگ از ۵ رکصذدقذلوا توف ور ٥ ه در | ا

 هرخاو صبقوارشا ندهبرو هدنسهژر افمر هل رد غلبمدناز هلی هشحاو هدادز ند هم ی ییایش ۱ ||

 یناصقن لوا هساوا ناصقن ته ندروب نم غامحنمیکیدتیا ضبق هدکدتیا یلستو عسا
 رووا # ب و ا* یرولوا مزال نام هدیز

 2 جو هص نیت نامی i نه ۲ دینم الا رسو E r ناجا 2

 6 ناو



EV 
 ۳ اهعابولو (فقولا نم 4 یف هیناخراتت) لطاب عیسلاق هیقسانلا نیاغتیالاو هعاب ناو
 لیکولا هل ربع : قلا نال هللا امهجر ل الهو فس » یا لوق ق هعب زوال شح اف

 عش زاجال لادبتسالا طرمشب فقولا رب هفينحوبا ن اکولو ش>اف نیغ عيبا تالءالف

 فقارلا لعح ناو هلوق خش دن ئار رو کولاک اکش حاف نیب قلا

 OS فخوْا هلع

 نوجا ص الحسا ن دنرا دی لرلدلختح ینتالعتسم صعب كفقو دز یسلوتم كفقورب
 لام هراجالا هجو لع هنب رلوبق ماکح نوعا هراجا لیصحت ن دلطام رخ اتسم اتو

 مزال ناعض ه دیز هنسلبا فرص هثلار دق وش فورعمر دق ن دفق و

 زالو # ب را[ یرواوآ
 یوع دلا ضاحو یوّتفْلا ۵ کلا فقولالاغ نم ی فرص متللو (

 ( فاقوالاق 3 تافرصت ورق)

 یر نوح كمروک ین: روما لرو زم فقو دنه یسهیلوتم هرزوآ ت تیطورشم كفقورپ
Eیدنکو و ضو ا هدا ز دق وش ن دفقو لام دز هر کر دکد شا لیکوت یدز  

 مزال ن ناعصیروب نم عليم ه دنه هسلوا توو اسلقم ه دعا نودیافربص هنفراصم

 زالوا ۴ باوت ا#یمرولوا
 هی ربهطظ دناوف) یرخا دعب ةر جال و هربغ ىلا ضي وتلا كالع لوتلا )

 (ءاضَلا ف 8

 ۱ رعت دیز یسباوتهروب رم فقو نکبآ یرورمض بولوا جاتحم هیت .قالفتنف قو |
 لح ه دیا افو هربمعت تولوا ل اس ن دنت الغتسص ارو: نم فقو ها دح ابتحا

 ۱ تك هرغ 5 ااا دعد ٹوک ف فرص هرم هدعب تودنا صد هلگر دو وس

 ١ هر هدرا یسقاد و < لالهتسا هلف مص هنفراصم هرزوا قلوا یسهفیطو یبانکو رب

 ۱ كنلعو تنلع + د دیز ند هروب زم "دل هسا اق هنسن نوجماربم هل ںور و نوع را ہقیظو

 | فاح هدیاتنافک هرمعت ادعام ندنرالتمرحا كنەقزت ره نالوا نیب ررض  دنکرت

 رولوا # باوا ٭ یرولوا مزال ن امص ه دی ز یرادقم

 ۱ .E لب ةلغلا عملا قرفف لغ دنسلا كلبق تن اک اذا رخ 13

 || ةرابعلا نسفقولاهیلا جاتحامو جارا ر دقب نال جارا ةصح E اف اش بارا
 8 . و هلوقحرشدنعقئار ر ۳۵ ` )نعد كلذ مهلا عقدا ذاو ءارففلا انج نع اتسم هنولاو

aدحاک وهف فقاولا نم هل واتا نا ااا و( فقولا باک یف هنرامعا  

 اتنا اللمع ل ناو هترجاردق ذخأیف لمع نآ الا عطق ةرابعلل عطقاذاف نیما
 هنر حر دف دح [نوتراملا نمزنیفهس ! نملعن .یناهرهاننو ی

 طورشلا مولعلایاریالف بیطخط او مامالاک نیب ررضیالاهلع كرن نکمیالام ناک اذا نکبل
 اماو طق امهلع ةرجا ر دقب نایطعب هرامعلا نمز نارشابلا لع اذه لعد ٠ راملا نمز 9

 هر املا نمز الصا اتش شش هزاف نیب رض هعطد ف ۶ سا دا ام

o ٩ 

 و ی حس سس



 ده

 (روب لا له ڪا نم قنار رحم (

 e هدر ره نالوا لس ررض ه دنکرت كنلع ور 5 نالوا یوتم هنب رپ ل د ز ه دن روص وب هل

 رادع جد دز هدکدردتانیمضل ° دن ز یرادقم ت لحب هدا تن :اشک ادعام ن ك 1 راله ر رحا

 رولوا * باوا # یترولوا ر دات هدادرسا ند هقز رم یکیدرب و یروپ زد
 فرصي ءىش لضف ناف همرلا ىلإ ةلغلا فرصي هناف نيب ررض ةمرملا رخ أي ناك ناو
 مدع لاق نخ كلذ ىف فینص) لها نم ءاك ا شعب نيب ةرطانلا تعقو دقربلا كال ذ ىلا
 عوفدملا مادام ےھیلع ع وجرلا حص! لاق نمو هقالطا لع حصبال اذهو اقلطم عوجرا

 هن ال اکلهتسم هل دب نمل و ام اق هب عج رپ هنا ل اق نم ےھنمو اکلھتسم وا اکل اهال اما

 هوجولا ج اذهو هلا ع وفدلای ن وال هعود اعاو دمهلا هحوییع دعد دام

 (یوتلا فرضا داال باوحق هر مخ)

 8 دّوقو ءرا نبر یت اراعع لر ه رم فو ل دی ز یسلوتم كفقور مقاو هد هكا رب

 لب ز جد یضاق هدک دتا مالعا هنسضات هرو رم "هدلن ود ح دارا فرض ها 3 دق وش

 یوم ور FORTIER EY دکدرب و تح فذک هی دی بودیا راجعا د در هلوف

 ءداز ن دقو رعد ر دق ن زالو ارب رڪ ه دن لوا هرزوا قوا ینراصم هرعت دی ر هدقداوا

 ۱ تودردتا فک هلبا ج شک هک اح رارکت ورع سلوا رهاظ امرش یییدلو!هشحاف ۲

 5 وا U ۱ اول ا#یجرولوا ردات هعلا ند دی زیهداد ز لوا ۱

 فقو یر اقع ۰ ناک هللوا راصا هللا هلحومو هلع هرجا بولو ن دتنالغتسم كفقورب 1

 ینەموق رھ هلو علستوراجا ه رخ یا تم * هلحومو هل چ "هراحا دز یسلوتمروب رد

 ۱ زالوا ۴# آ وطا#یرولوا مزال نامص .ندنسهکرت هسلوا توفالهح ه م دک دا ,ا صف و

 7 الامو ىلوتملا هر ق دصواو عون 3

۰ 

eل س حونم 7  e 

 ط رش ولد هل رو هنسارفف هتب دم ن ولار دو وش هنس هد ل درس هلع كتفف و دنه

 هموق ره بر نوحسهفیطو هنسرپ دی ز یسیلوتم رها زد فقو ےک ا نیسلو
 شش

 لیکوت ن دنفرط یورع ن دیکه فب رش ےح هسفتب دیز نکل بودیا زارفا نوتلا ر دقلوا |
 ب ورپ و هورع یرلنوتلا نوا كمر و هنیقخسم هد هرونم هنیدم هرزوا فقاو طرشو

 یرلن وتلا هسفنب دیز هساوا عیاضرلت وتلا بول وا توف ه دقي رط نکردیک ید ورع

 مزال نا ه دیز هلکعا لاسرا هلا ورع هرزوا ر رح هجو بویمرونک

 زالوا ۴# اولا # ییرولوا

 هلیسعد مدنالاسرا هلا ورع هرزوا ررحم هجو بویمروتوک یرلنوتنا لوا دیز ه دیروصو ||

 روتوا ٭ باوا ٭ یروللوا یددصت ا

 هنع رصقب نآ هل یتشالو هلاثما هلعف ام لم الا هسفنب لمعلا نم ىل وتلا فلکیال و ) ||
 وا یصو وا هیت وا فقاولا رخ اذا (فقولا ةلغزم یلوتلل لعج ايف فاعسا )|

 رکداخ مهیلع ىوقوملا ىلع اهتقرقوأ ETRA تضر لاق هسماوا یضاقلاوا ۱

 (رسشععساتلا بابل یف یسامرک ) هنیع عم هل لوقلاف

 + لدقورپ



 هک ( <

 ر دق وش ند هفوق وم دوقن دیز هدکدروک ی نس هبساح کاخ ك دیز یسبلوتم كغقوربا
 هر شن لک دا زار وا تود رد ه دیراتم ذ تور و هلبا هلم اعم هرشب و رکی و ورع ییدقا

 E ور ار ا دی ز هدقدلوا رهاط ینیدلوا « دنراتمذ اراعوق مع رو زره غلیع

 قددصت هسدیدلرادقرس ن دم دی دعت الدروب رم عاص رارفالالقمدیا

 زا هوا ٭ تاو ا ۴ یتروئلوا

 رواوا *% تاوطا * یرولوا مزال ناص هدير یروب نم علبه ٥ دروصول

 عدولا لاق دغلاناك اف ادغ اهلطا عدولا لاقف ةعتدولا ةعددولا تحاص ناط اذا)
 اذن اهبلطا تلوف لک رو اض ق عايضلا تفونع هلئسد یصاقلاف دعلدولا نعاض

 دنم رارقا ادغ اهیلطا هلو نال ضقانتم هلال نماضوهف الذ لق لاق نا كل دعب وا

 كلذ دعب لاق ناو اضةانتمراص كلذ لبق عاض ناك دق كلذ كعب یاقاذاف عاضام هنا
 ف ولا تاک نم سداساا ف یناهرب طرحت) ضقاتت ال هلال نامضالف

 + فئاظولا باب
 هسلتا يعلو عبصو فو ,as سایه هشاب هنی رب رهو انہ : یربکرب هلا فر رش رسم رد ژ

EM ۱نس ا رخ! هنفراصم کیا دگدلوا یراط فعص  

 ر دلک د * باو لا # ر دمر اج ق E قسم

 لیمکلصا لام ندنحب ر هسرواوایراط ناصقن هیهذوقوم دومی زینقاولدوقت تقورب
 یراط ناص قن هردق وقوم دوم الا دسابا طرش ولد هلرب و هت طو هی دقت رح هش دعلوا

 ر داق هخلا هعطو یزهقرترح لرو نم فقو نیدماوالیمتلام لصا هسلوا

 ززالوا # باو لا # یزروآوا
 ر دق وش یرلفدلوا نیسم هرزوا ا و دعا یسهقر رح كوو رپ

 ن یلوتم « دنراک دتسا ملا ن دققو *هلغ نالوا ه دن دی للوتم تب هیفطو یادغب ل ک
 زالوا# ۱ ر داق هبح وید ک ی یس ها رس مر دیا عب ی دغب ۱

 رداندلا 0 مهلو هطنط ی طلح ههوفل ىلعفقولا)

 (سردلل لحامق هینق) اواش نا
 ه دوا بودیا فه د یا حاقرب دیز نالوا یراد هبواز كن هب واز نالوا یونس یلوصح

 صدق ور ۶ ه دق دلوا لصاح ل وصحت ب ولوا راد هیوارور ,چ هنر تو نلوا لزع دیز

 یرادقم ندیآتناصا ِ هدنسهژراعم نم دح قاراد هب واز دن زهتسلنا

 ر ولوا # اولا # یرولوار داق هغلا ن د ورع

 رابتعا هنسماع ام ا ا # رونلوا راتعانابز هز یاب هنس ه دیروص هل |

 وتو رضا ندا هقبام دن یشاب تن ی
 دحودقو سدقملا تیپ ةدلبینینک ا سلا ءارقفلل طورشم حك فقوهلغنممهسیف لس |

 تالیف یذلا هنکسم دیز عاب  ءارقفلا كلت نم هنوکل ديزل ةيناطلسلا ةءاربلاب مهلا كلذ |
 دم اهیف نط وتو انکسم ذخناو ةينيطنطسق تی دم ىلا اهنم رج اهو س بل ة دملا



۳ 
 ےھسلا تالذدیطهبالنا هلیعن *باوط ۴ مهلا كلذ هبط»النا ی ول ۱ لهف فقول ا یلوتمنم موخرلا مهسا تلطد ن الاو س دما ه دلب ىلا عحررلو تاونس
 بید نم مهنعو ةفیظولا نم اش مهل لعجو يلب نينكاسلا دیولعلا ىلع فقو لجر)
 ذب لو هنکسمبب لو ےھنم باغ نم یھب ارکب وہا ھیقفلا لاق تالذ وحوا هنس دلبلا نع

 زاوج لعلم | تلد انالوم لاق هفقوالو هتفيطولطبال ب ناكس نموهف رخآ انكم ||
 مامالا لاق اذکهو مهبلا ہوکر ا فرص زوج الو هل هيصولا زوج اک ماه ی یلع فقولا |

 (تابارقلا ىلع فقولا لصفرخآیف ناعضاق ) ىلاعت هللا هجر یسوبدلا
 *رودا هرانالوا بربط هدنس افشلاراد یکی دا انہ كفقاو ن دنس هلغ كعدق فقورب ]|

 غلبم بولک هلیرپ و ها كیرشلا یآ رهب ندع دق هرزوا قمل وا یس اهب یض رم ||
 ورع یسیلوتم ر وب زم فقو الاح هسلیا تیافک قجنا هیاضرمم هيو دا نانلا هليا روب زم |
 ناصقنیساهب یضرم پودا هد هیفقو بودیازاربا هینقوهس طقر نایلک هناوا لع هل توم |

 ` هرزواهحو یییدنلوا ریرح هد هیفقو لواو ریخت یعدقلع هلغملوا رب رګ
 زالوا#تاوطا* ییرولوار داخ هکمریو ناصقن هکتار دق وش ۱

 بث ات یورع هنیرپ هلکعتا اضتقا یعرشرفس ه دیز نالوا بیطخ هدف رش عماجرب |
 دسلما تماماو تباطخ « دعماج لوا ورع دک دیز وک هرادرخا بودیا بصناا

 ه دن دب یسلوتم ی طو ن انلوا نییعت هدنس هلباقم نم دخ تباطخ بولک دی دالاس |[

 تمدح ءا دا ةف درجلوتم هدکد تنابلط رس هرول رم تدم نالوا

 زالوا # باوطا# یمرولوا ر داق هکماعرب و وید كل دعا

 دوجوعم ةرغاش اهرابتعام دعو فل اظواای تاباتتسالا زاوج ىلع ةرهاقلاب سانلا لعو) |
 فال نذا الب هف السا زوج مامالا نا ءاضعلا باک نم ةصالحلا ف تبرع ةباينلا |
 ىس وس رطلا ىلع درب امو هب اينلا حصو ةرغ اش ةغيظولا نوکد ال اذهیبعو ىضاعلا ۱
 اتش همولعمنم لعجم نا هلو هماقم مومی الکو لکوپ نا قلل ناب ح رص ف اصخا نا |

 هرحالاب ليكو بالا نال ةبانتسالا زاوع می رصلاک اذهو ف اعسالا ىف اذکو
 امانا دابلا نع لعلا بایغق فتاطولاق هبانتسالا زو ی ذلاف نحال اک

 (فقولا ف قئاررحم )
 كرهسردم فدورب نالوا ن د راشعاو سرا جارخیداریابولوا عرازدو یر ی الغتسم

 هد هسردم هلغلوا توق ورع ه دعا بودیا لیکو ت یورگچ ه دکد تک هراددرخآ دی ز یدردم

 ودل رب و اماغیس هفظو هلغاوا ندارتفو الع دب زالاح هساعلوا تمدخ ءادا ت دحر |[
 ا دتقو اخ ن الوا ه دن دب لرم مهو تولک مت وا اطعا ین اطلس سا
 ر الوا < اوطا »<ییرولوا رداقهکمامرب و وندیدعلوا نم لکت دا در یل وتم دیو

 (اصطعةوک لاف هیدنه) هرخآ یا لماعلا اهنمو رقغلا اهنم)
 یلاطم یناطاس صا نالو رودص نوا قلا ارام یس هدنطو دز ۵ دیروصول
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 رشاعلا هنخأب اموروشعلاو ماوسلا ةوکز ل والا عاونا ةعب را لالا تب ىف عضوي ام )
 (توکر لا نمهیدنه) ءارفلااهنع فراص ]ا نمانرک ذام هلو نیلسلارات نم

 تدمردب ز نالوا فرصتم هب هفیطو هدنسهلباقم یم دخ ن نابص ےلعت ندعدق فقور |

 قسە دز هر کصندکد بان ناییص ملعت ورع هلک بال اکوت هنر یورگ تودکهراددرخآ ۱

 تم دخ هسقنب للوتم « دک دتسا قلا ند هلغ نالوا ه دندب یل وتم نس هفطو ید دلوا

 زالوا # باول! # ییرولوار داقهکعد عرب و هلکماعیا

 ار EY را نو ماما دیش سو یس هلع

 لیا جومو هم “هزاجا هورع یسیلوتم بولوا لولح لزم نالوا قو ك دیز ةطورشم
 نحس ند هم راجا رشب و رکب ن الوا نذٌومو ماما د دصسملوا ه دک د تبا راجا

 ر دلک د ن د هل هلع راجا یلوتم ه دنراکدشیا باط ن دیو ی فو یراقدلو

 زالوا # باوا ٭ یرولوا ر داق هکعامرپ و واد
 لوم هفقو كنهسردمو تراع یکدلنا فقوو اتبهد هدلبر دیز ند هیضام نیطالس

 هروک ذلا هسردلا قادعتسم نوکی نم یلا فقولا راع یف ج "ام یطعتو) + دنیا

 راس نم درذ لکی اغ خوبطلانم دل و ےل ةءطقو زیا نھ مهرد انام تقولکف
 نم دحاو س کم همت نا لاو و مهرد نام تقولک یف مرو موللا هلطنم ءارففلا

 ىلع ءاطعالاب نوم دقي مولعلا ةبلط نا الا ملا نم ةدحاو ةعطق هيفو خوبطاا كلذ
 هحو ىلع مھل طي اعناسی ملا فیصلالا ل طا حورخ دنعو ماعطالا ف ءارففلارب رایت

 یسلوتهرو زم فتو ملکتبا رب رحم ود ( ر ا یوس خوب ط مرغ نک هلبق یطءیام لکل امکلا |

 یرخ ییدانانییعت هرزوا ررګ هجو كعوا و هرلد د رمعو هن دعت سم نک اس هد هسردم ورڳ

 ی راتعف لا ر دق وش ن دعقو هلع ںویمرباو ند رلییع تخومطم و

 رواوا # باول ا ٭ یبرولوا راج كمربو
 كم اعط یکی دلبا نیبعت كمقاو هنندعتسه نک اس هد هروب زه هسردم ل وتم ه دیر وصوب

 نک اس٥ كنه ر دم كفقو زب ب وا تعانقرار وب زم هدکدرب و قتعف ن دففو لع

 هغملا یتتعفا یماعط نانلوا نییعت هیارقف راس وید زسه هپ هدا ز هلفلوا

 ر زالوا # باوخا# یمرارولوا ر داق
 مضومیو دقنلانم/ةيعلا عقدي ن | ےقللف موب لک انیعم اجٰلوا ES طرشواو)

 (فقولا لئاواف هاشا) ةيعلا ذخاو نیعلا بلط

 رشیمرکب یول « هرلنالوا ماها هدفی رش عماج ییدتا تن ندنس اغ تو فقاو دن

 قسم هم دلا ءاذا كعد دی ز ن الوا ماها « دعم اج لوا هلک عا طرش وید هلرو ۲2

 ررح هجو ك دیز یلوتم هدک دتا بلط ن دنسنلروتف ی هبا رتشیمرک, یعوب اولو

 سم زر 9 د یوی بود شمالزاب بقا ر دقلوا «د هبعقو در ع نکا تباث یطرش هرزوا

 زالوا اولا #۱ یعرولوا ر داق هکمامریو یە ا

 تهقاولف فقولا بوتكم ىف بتك امل ال فقاولا هب ملكنال طرشلا ن را تعالاناعاع)



> 
 | لوق حرش دنع یقثاررح ) هپ لع تونل این دجوب لو فقاولا هب لکت طرشب ندب

 ( هسفنل فقولا هلغ فقاولا لعح ناو
 ا ها فی مت بس هثیعم دفیظو ه دق دئلوا هیحوت ه دیز هس ر دمر

 رش كقاو هلیسهنیعم هفیطو ن انلوا می رصنو رک ذ ه دنارب لوا هسذل وا ی رمصاو

 ی ترد كنيرلبتاک ناوپد هسخ وب رونلوا داره یبهفیظو یکیدلبا نییعتو
 دوتا دارم هنوز د دلپا نییعنو ط ۷ یو باوا ووا دارم

Re كذقو هل خرانالوار liai PIR E 2 ا E 

 ر وب ن٥ فقو یرلن رضح مالسا هاش داپ هد. دلوا عفاو عاز هدیرانب ب و دیا صو

 نیت هرلنالوا سر دم هد هروپ زم ةیردم نن ااو هرانالوا رظانو یلوتم یتثلت كنس هلغ

 هرزوا هجو وپ هسناوا دیق هب یناقاخ رفډ بولب ربو فی. یا هرزوا لاونموب ب ودیا
 رولوا# باوا * یرولوا مزال لع هلبا یناقاخ مها نلیر و بولواربتعم نییعن

 فقولاتاهج بناغناک اذا طرمشلا هلا هل نوش ناطلسلا.نآ طویسلا نع لقنو)

 لالا تبل اهذصا نال فقاولا طرشریاغ ناو هما لمع عاررمویرق
 (فقولانم ة8 2 عو رف ار وا ح رش رات ر د)

 هم اعط هعط و هيد ور عو .دیز تدجا ټ اعف هت الغتسم تناک چک فقو ق لیس

 ر خان لهو فو اولا طرش رعد ينصاقلا رب رقتب اینا شع 4 هند مما لک اهسف)

 تاوطا * هلغلانم هقیطولا ۴ یطعب نا فوولا رطانل لهو. یضاعلان هروب ما #

 یضاقلا ری رعت متعیالو دفیطولا کات یلحعیال نا هل معد

  E | 1 ER SEبدو ىسبصعإو  aخرا زمو یرفشلوا فو, هلبا

 روما ل دی ز یسیلوتم هليا یناطلس.تارب ناناوا نیبع» هرزوا فقاو طرش كققو نالوا

 ر دقوش یموب ن دقو "هلغ یرکب یضاق در نکیغوب ینایخو یز ن .دکمروکی قو
 کی هسرپ و تح هنب دو بصن یلوتم یت اب فقاو طرش ف.الخ هلدا هعیطو هجم ا

 همان یس هقیطو یلوتم بث ان ن دنس هلعو,هلخادم همقو روما ود ی دارو تچ هعدی

 زالوا # اول ا#يمرولوا رداق مغلا هننست ..
 فقو رکن هدکد ی مالعاهنلود رد قصن رک, هرزما رر هجو كنبضاق بنز هدیروص ول

 ولدهبلرپ و هنس نوحا هروک ذم ِتهح ندي هلعو توی هلحادم هن روما: روز

 ر دمزال باول ار دیعزال كلر و یناط لس نما '

 ) فا ولا ط رش ءال. لوقل صالا ف ال ءاضقلاک فقاولا طرش ف ال ءاضعلا

 هینانلاةدعاقلا لبق هاشا ) كالم نال مت ین هب حبه عراشلا صنک

 (لالخا ععحااذ
 دا دالواو هندالوا كفقاو ین و تیلوت كن هب واز نالوا ت اردو یزدی ال ما

 % هطورشم ل



> 
 تیلوت كن هروب زم هی واز هرزوافقاو طرش دی زنالوادوجوم نددالوا هلغلوا هطورمشم
 تار و هیج وته ودنکی شو تل وتو عفر یدیز ورعندبناجا نکا فرم هتم هنتنعنمو

 الاح هسلا نیر هفیظو تذهٌسمو تیلوت بودیا تمدخ ءادا ت دمر هرکصندکر دتا

 نع هدکد تنا | طض بو دردتیا هبح ول ر هب ودنک یت جسم تیلوتو عفر یورع ید دیز

 ۵ هنظو ینیدا (دورع هد هروب زم تدم ويد زد Ee تشم تیلوت لصا

 زالوا #باوطا# یرواوا رداق هل ندورع

 فرصتم هلباتارب هنغلراد هیوازو تلوت كن هي واز فو نالوا عرازمو یرقق الغتسم |
 GRY كالهتسا و ذخا یس هلع كموف رح "هی واز وریند هنس جاقرب دز نالوا

 ادا - یتسهقظو یو ؟اعد دار ردقوش یوی خروم هلبا رات مدقم هنس نکسورع الاح |

 ها هنسن نددب ز نوا هیضام نینس هلیا تارب لوا دلبا زاربا تارب وید مدیشمردتیا
 زالو # اولا #یرولوا رداق

 لام ادب ز یسیلوتم هرزوا تیطورشمو تدالوا كفقو نالوا عرارمو یرق یت الغتسم

 هروب زم فقو بونلوارخ دیز هلبا یناطلس رحاو هنک اح یار هزلوا هتباث یتایخ هفقو
 نیبعت هدنس هلباقم یتمدخ تیلوت تافقاو نکل بونلوا بصق یلوتم ماقم ماق مّتتس ور

 ییثءهرجا هد هنس هورع ندنشاوز كفقو کاج بوی تیافک هرثناوا وتم هغ ظو یکیدلبا
 ردقلواهد هنس هم دا ءادا دعب ځد ورع نودیا نییعت ترحا هار دقوش یرادقم

 | دالوا دوخا دیز الاح هسانا لالهتسا هلفرص هنفراصم و ذخا ندفقو دناز یشورغ

 رداق رنروصت هورگ یروه.زد تب کر نالوا لوتم قدققاو

 رزالوا هباوا# یزارولوا
 :هدعماج ل وا هرالزبم فقو هلو هخنهراتوا ماها هدف رش ٣ نالوایامارب ندعدق

 ها ردة وش یموب دعماح لوا ورع نکا فرصتم هرزوا فقاو طرش دز نالوا ماما

 :دشاردقلوا یعؤب ورع هسنلوا بصن یان مامآ اددحم فقاو طرش فالخ هلبا هفرظو
 رداق هب هلخادم هرالمملوافقاو طرش قالخ بوغا تعانق هر هفظو

 زالوا #<تاوطا | »۶ یرولوا

 یب را هفیظو هلغمالوا هلغ هد هنس لوا نکل بودیا تم دخ هنسرب یس هقزترح كفقو رب
 هدارخا هنس نس هفطو كب هنس ل وا دقت ره هساوا هلصاح ه دارخا هنس ه دعد بويا

 رازالوا #تاولا# یرارولوارداق. هغملا ند هلغ نالوا

 رولک مزال یر هغیطو ندنس هلغیرخا هنس هبهقزت مهدي ز یسلوتهروب زم فقو هدنروصوب
 هساوا شمر و هفیظو هح اردقوش نو هة ظو لوا هنسندنس هلع یرخا هنس هل يعز

 رولوا *باوخا ۴ی رولوا رداق هدادرتسا ند هفتم یروب زم علب دیر
 (رشع ةعباسلا ه دعاقلا ارخآ یف هاشا ) یدااع یدا ام مجر دقالحنابق اید هیلعنا نظولو (

 دک فاقوالایف کا اطا تاقرصت باب

 هنانکس و هریقف ن دندالوا كفقاو هنس انکس تلزم فقو هط و رشم هیارقف یس انک



 جک مراجما قهلوا هلی وا ر دیس هصرع لزم فقو هطورشم کاب یسانکس و تیلو
 رداق هباتکس بو دبا انب لزم هد هنضرع و ےس ی هراجا هدلا مات لبق بوبد ر دلکد

 ۳ زالوا *باوم لا # یرولوا
 ضدالارمصتو هرارقازاج كلذ لع دزي لو ةفوقوم هقدص اهنا ديف ضر, رقالجر )
 اهنا هدب یف ضراب لحر رقاولو موقلا ی دیایف نوکب ءداع فاتوالانال ءمعفلا ىلع افقو
 ضقنوا مهعم دازوا مهربغ ىلع فقولا نا كاذدعب رقا م رهاعسو نیمولعم موق لیعفقو

 لوالا هل وقب لحب و ربغال هلوق یلا تفتلبال مهنع
 ( فقولا نم هدیفضراب رب لحریف دیناخ )

 نس هصرع قالشق نایوا هدنفرصت هلبا مباط كن هنسک م قو هدنغارط ه رق فقورب

 ا ر اها رو فرد قلو ردا طی یسلوتمروپ رسفقو
 ززالوا × باوخا *یژرراوا ر داق هطبض یرابدنک قحرغد

 ضصدقو ارشا لّمرب نوجا فقو هلیا فقو *هلع نالوا هدندپ دیز یسیلوتم كفوو رپ
 هلغلوا رهاظ يییدلوا یعقن هفقو تولوا حاتح هتریمعلو فراصم لزم هرکصذدکدتبا
 هرکصذدکدتنا ظفح بول نوعا فقو منو میلستو مس هلبا ضاق یر هورع هلماثم نم

 در هورع نع ود مدشعا ار شا نوا فقو ارز ردلکد راج یب رو نم لزم دیز

 زالوا باوطا# یرولوارداق هدادرتسا ندورع یلزیم بودیا
 مصالا اهعب زوج و هفوقول" لزا لاب قتال فقولل اراد فقولا لاب لوتلا یزشا )

 (راصبالار ونت حرشراتخاردر) ۱
 هسلبا تمدخ ارت هدان ز ند هنس رپ تودیک هرادد رخآ دی ز نالوا ماما هدف رش عماجر
 رافسا یانما كنا و جر هلص و ےج هضدرف طاقسا یسلوا نهاذ هراتد رخآ لدیز

 رولوا ٭ اولا # ییرولوا قسم هازعامرش دیز هسالوا ند هبجاو
 تلط هل سیل رقس ه رسم حرخ ناف هتفیطو بلطو عحر م امانا دلبلا نع عملا ب اع)

 توقلا بلطک هن هل دیال محال لقا ناو اموی مع هس ماقاو حرخاذا اذکو یضمام

 اهلاحلیع هتفیطوو هنر قو هتفیظوو هنر ذح اب نا هریغآلصمالو وفعوهف یزراو
 هزا مت هتفظوو هنر ذخا هربغل ناک دار ادا رهشا هل لا رهش رادقم هع تناک نا

 2 را لصو ےک اک ض رف رغىف لزعلل ةيضَقملا مولع هطقسلا يذلا نوكت نا تدب لاق
 رع نانخا ةرابعنم موهفم هلك اذهو مول»لا ذخ بالو لزعلا قسدالف امهيقاماو

 ( هسفنل فقاولا لعحنا هلوق حرش دنع قار رح )روب رلا لحما نم

 نالوا هلصاح ند هذوقوم دونو رع یسلوتم دوعن نالوا قو هطورشم هتهحر لدی ز

 قو كرکب الاح هسلاق قاب یرادقمرب ب ودیا فرص هتهج ل وا ینیرادقموش ند هلغ

 یدعسم بودا فرن” هنمزاول دجسم رپ و هک اب یقایرادقم یسیاوتم لدم نالوا
 ۱ زالوا بوت *یمرولوا رداق هکعد مر دیارببعت

 نبعو ادو هسدم بناب ههخافلتخاو فاولا دجاوا فقا ولا فلتخا اذااما )

 چ لکل

f ys 



۳ 
۷ 

۰ 
۵ 

{roy 
 فقاولا فلتخا أذا اذكو فقاولا طرش لدیال امهدحا لغ نم لضف و اققو لكل

 ( نوع فقو نم عون هزازب ) فقاولاطرش عيني ةهلاال
 ردنقو هطورشم هرلنلواماما هد دجسم نالف نس هع نوا هصرع نالوا هدن دی د ز

 ردنس هزاحا ك هرو زم صرع هوز# نالوا خاهاهد نیم كوا تدمرب تۆدا رازفا ود

 هد دجسم لوا هروک ذم ةصرغ دب زا هرکصندکدررو ها ردق وش نوما فقو ب وید |
 یرونلواتافنلا هنمالکوب هسیدردفقو هیازخآ ت هج ندلکد فقو هطورشم هرلنالوا ماما ||

 ر ذلو: لوق نالوا ربتعم ناو ۴

 | بونلوا هبحوت هورع هلبتارب هیلام تهح لوا نکنا فرصت هلبنار یرکسع هتهجر دیز

 ندنلولح كادي ز هروب نم تهج بولوا توف دی زهد دبا بوبعلوا ضرعت هنعفر ءلدیز نکا
 . لع هلیارپ كنسقنق ندورعوزرکب ةسنلوا هبجوت هزکب هلبناربیرکسع

 ۱ اركب اونا رووا :

 توف دلو الب نکیآ فرمصتم هب هاب و نمرکدرپ :ورع لعوا یراو ارصح كنافوتم دیز
 طیض درزوا لوا نر دیسک رب لورع نی ابی یر لوا تارو روز تولوا

 نمرکد ل وا ندنس هثرو لورع رکب_یسیلوتم قاقوا "نیفب رش نیمرح هرکصندنرلکدسا
 ۱ غل دلوا فو هنسا سد نین رمشنیمر>بدب ز یح ردففو هنسا فک نیش رشنیمرح هکأب و ۱

 كدیا هنب تماقا هنیرارقا دی زرکب را هبلبا راکنا هبروو يوعد وید یدینعارارقا |
 ۱ رداق هطرض نوکسارتف هرونغ بدم یی هاب و نمرکد لوا

 رولوا ۴ تاوطا-# یرولوا "

 یا اطلس تارب بویعوا طض هلبا یضاقرپ رعت یسیلوتم كفقور,:عقاو هدفی رش ماش
 هدقدلوا تو دی زنالوا فرصتم هليا یناطاس تاریی هموق رم ت اوت ةلکلک هنلوا طض

Êدرز امدقم نکل تونلوا.هنحوت هورک هليا یتاطلس تارب نادنلولح كدب ز تیلوت لوا  

 هرکب یضاق ن ایلوا نوذأم هتهح ری رقت هلکعا خارف هرکب یب.هموقیم تهج هدننایح

 هب یضاقرب رفت بویمردتیا طبض هورع ییهج هلبا هموق نح تج رکب هس اوا شرب یر ردت
 زالوا باوا یرولوا رداق هطیض وديك ءانب ۱ ۱

 هضش و ادساف ءارش اراد ورگ نم یزرشا دیزق مانالا هکر مالسالا ج” الوم لوقام (

 رادل دیفزخ ابل نا ورمل لهف هطورشلاءداجا ج افقو رب ةهج لع راذلا كلت فقوم
 .٠ ر نيروجأمانوتفا ال ماروبزملا فقولا لطبب و دیزنم ةموقرلا

 یاد هل شول * تاوطا *

 زریضنو زاج نیکاسالو ءارقفلا لع اهنقوم اهض قو ادساف ءارشاراد لجرىرشاولو )|
 دساف هرکملا علاق (ضب رلا ففوق ناخ ر) میابلل اهنیف هيلع هيلع فذوام لع امعو
 دسافلایب و هنب قرفلاو یلاعت هللا هجر رغزافالخ ضبقلا هبلصتا اذا كالم د يقم دعدم
 لشام كلذ وگو هرحآوا هبنکوا هپ ق دصتوا.هبهووا هعابول انهه یر ثم انا هارک ایل
 تاغرصتلا هذهد ضار هب هال كلذ ضهنینا هل سالا هع و اهضعت نآ عيابالف صقللا



 کاتر
 1 ( عوبلای هیدعا )ال انههو اعیاط

Çضي وفتهورع یراتح یعو نطو رش نیبعتو فقو هرب تهج یتلام نلئهرکصندنتوف دی ز |  
 تودنافقو هتهحلواو ذخا ثلث لدی ز کر ورع هدقدلوا نود ارصم هرکصندکد تا
 لیسو لونا لا ملت بودیا طرش هندالوا دالواو هندالوا هدعب هیودنک الوا یتنیاو

 جک ی طورش و فقو «رزوا ررحم هجو ور هسردتبا عرش
 زولوا * تاو ات ییرولوا

 یدعهملوا یسلاها هر ول رم لح هلعلوا ییض فب رش - لجسم قع مقاو هد هلحرب

 زی اه امرش كعا انب نیت الغ یک و تودیا مده

 ر ولوا #باوحا # ییرولوا ۱
 هدنرلکدتبا عیسوتو مدبهخبزاویدو بارحت قع كروب نم دسم هلع لاها هدنروصه ||

 اا ۰ دنطسو دج یر بارع قیتع تودنا انب با ناو نالوا ۳ هندناح هلو اددح

 ردقوب *تاوللا# رديمراو س أب هسااق
 هل ةنالوال هنال تالد هل سبا لوالا نیک انا هست و هضقتنا لحر دارا یم دسم |

eنکلولیدانتل!اوملعی وریصذسااوترفی و هعاتب اوددجمو دعسلا اودهب نا  
 الا كلذ مهلسبل دما ل اوما نم اولعف نا اودارااذااما مهسفنالاوما نم اولعفادا اذه

 ةبالولا كاذ مه سباو فقولایف فرصت اذه نال ىضاقلا مهاب
 (ققولانم ۱ ف هیطاولو )

 ززو تودنا ملست و راحا هدنه یس هحوز ی هصرع فقو یتییدلوا ی هنلوتم دی زا

 ده وق ص هصرعء ید دنه هلکمرب و ندا هدنه هیانب هرزوا تنم هلام یدنکن وعسعت ۱

 تولوالوتم ورع هنر دلدی ز هرکصتدکد انادحا تب نوعست هلملام یدنک هتنرزوا ۱

 رحا تن هصرع هورعدنه هلغلوا رنه هققو اق نویلوارنضم هففو یسامزوط كاب ||
 هلی وا زالوا جک یراجا هکاس هلغلوا كوز دیز هدنه بویلا ورع نکررب و لث ||
 بولد زالوا کک ید ندا هرانب هرزوا ت تکلم هترزوا هرول زم صرع هکاس قعلوا ۰

 هطیضنوا فذو ادر ییسانب ك دنه دوخان تودردتا عاق سان )7 هحو رخ,

 ز انوا ۴# تاوطا # یرولوا رداق
 یباسح تیلوتنامز دیزهدقدلوا للوتم ورع هن رب تولوا لوزعم دیز یسلوتم كفقور |[

 رداق هکعدرب و یدییاسح كتنامز لئیلوتم نالوا مدعم ندنس هد زورگن ؟ررب و هورگ |

 زالوا # تاوطا* یرولوا

 نفد قم هلنذا ورع یساوتم هد هصرع فقورب نالوا دعم نوعا یوم نفد دیزاا
 جارخا نم دن ز تولد مالواین طار رهب هسلوا یوتمرر e هثنرب لور « هرکصت دکد تا

 زالوا #تاولا# یمرولوا ر داق دکمردتنا
f ۱2 3 هیضاد  e Eند ی 2 ا 2  

 ی



 هاش
 | هنس ديماعط یعاتسب نانلوا نیبعآن وکس هظفاح هیرق لیا قررا دوو ندنس هلغ

 راجنماوا فرص هنفراصم ES هلک اح یار هلغ یکیدلبانییعت
 رولوا # باوملا »< یرولوا

 نانلوا نییعت نوح هیهاعط ندیا قس یرکذ ورگ یسیلوتم روډ نم فقو هدر وصول

 رخآ هلغلوا هطورشم هرلیجت اتسب درج ب ویتیا فرص هتفراصم روب نم عماج یب هلع |
 رداق هکعد مردیا فرسص هنیرا هیماعط كنس هقناط یی اتسب نالوا هدر

 زالوا # باوا # یرولوا
 هلبساضر نسح كدي ز تهج لوا هدعب توربو ورع یتارب كتهج ینیدلوا فرصتهدیز |

 هورگ یهجلوا لب دی ز « رکصندقدنلوا وا هیحوت هورع هرزوا قوا ندن دیرضقو خارش

 هلیس اضر ۳ قهح لوا كدیز و بود مدیشمریو تباعا ییارب ب ویعا خارق
 | هنب تماقا همکیدرب و تناما دیز نکردیا تاب یتکیدرپ و ءانباکآ | یتاربو عارف هیودنک

 .زاماوا ٭ باوا ا تافتلا هنمالکو هسدد مر دیا

 توف دز نالوا قرصتم هلئار وا فقو رب نالوا ناغوا هدعب هرم امدقم ی مس 1

 ناغوا ی مسا هعررم هدقدنلو اوا هیحوت هورع هار ن ندتتوف دلك رز هعرژرد لوا هدقدلوا

 نر ادب ر هلا فا هره هعررم ل وا ه دعل ب وتلوا رن ناغوا هدننارب هلهل وا

 ارع » اولا * رولوا لع
 جاتح هرمجل و بارخ لّزمم فقو هطورشم هرلناوا ماما هدفی رش دسر یسانکس

 لسم لوا A هسالواش با طرش نصرت لر وب رم لرد یواو ۰ نکل بولوا 1

 نالوا یوتم هنفاقوا رشت ل وا توبغارتم هل للام یدنک دیز نالوا ماما هدشن ر

 زالوا # باول ا * یرولوارداق هربج وید هدایت" ها فو لام هورع
SE( هیادهلا فو نم ) كسلا هل نم لی ع هرام# و هدو یتکسییع ار  

 ۹« ةيموزارادلاف ةفراعتملا ةلجؤم او لا ةراجالا ف ةبرامل ا ماكحالا باب ل _
 | عازف ہورعیناکد ف قو نالوا هدنفرصت هلی یتراجا.دی ز نالوانونح هلبا قبطم نونح

 زالوا ٭ںاوحملا × یمرولواربتعم روب رع عارف دلا

 رو رهعارف كالا ها عار د هورع لزم فقو نالوا هدنفرصت هلباندراحا دی زنالوا هوتعم ۱

 زالوا # باوجا#< یرولواربتعم ۱
 هدنس هلیاقم لدن ها ردقوش نمسیلوتم نذا لزمففو نالوا هدنفوصت هلبانیتزاجا دی

 هدي زیلزممیسهرو هسلوا توف ورع ندع وبیلوتم نذاهدعب بودیالدی ضرقو عارفهورغ
 زرولوا #<باوخا#یرازولو ارداق هدادزسانددن زی وق رم لدی بودبا در

 بو دیا ملسو عارف هعضاوم هورع ین هص :رع فقو یییدلوا یفرصتم هلن نیتراحا دیز

 هغلا ندورج هلیلوتم یار ف دهر ول نم "دصرعدب ز هسا ال وب ییطفعارفن ی

 رواوا#باوطا*یرولوارداق ۱



1%{ 
 زم فقو نالوا هدنفرصت هليا نیتراجا ورع یلغوا ریغص دی ز نالوا لاخلا دوم

 زولوا *باو ما ٭ قرولوارداق هغارف هرخآ هلیا یلوتم نذاو یلثم ل دب
 هنس هلحوم یلصاح هد هنس كن هصرع فقو نالوا هدنفرص) هلبانیتراجا لرخص دز
 نددطرعلوادنه یسصو كرغص هلغلوا نیعهررض هلی لیک ن دنا غارب ضم بوی اافو 0

 نوا ریغص یرادقم لث لدب كن هصرع ورع هدکدتسا كا غارف هورع و دیرصق |
 هللوتم نذا بولا ندورعنوجماریغصیروب رد غلبم دنه هلکمرپ و هج اردقوش هدنهاعرب

 رداق هب هلحادم هب هصرع هدقدلوا علا مغص هلا عارف هورع ی هصرع

 زالوا ۴# تا ا ۷ یرولوا :

 بولوا ق رشم هبارخ یلّممو ناخ فق و یییدلوا ق رستم هلبا نینزاجا كنون دی
Êنلزبمو ناخ لوا ورع یسبصو كونج هلکم اعآ افو هني ریا یس«راجا نالوا ل ۱ لصر اعا  

 ها ز دق وش یزادقم لش ل دن تالزم و ن اخ لوا ر ANA كيا غارفهرخآ

 ندا یزمو ناح لواو ضيق نوا دب ز یروپ زم علم ید هرګ بوری و هورک اعربت ۳ ۱

 هردلخادم هلو ناخ لوا هدقدلوا لقاع نون ھا عارف 0 رکج هلیلوتم

 نالوا ۷تا وا۴ یهرولوا ر داق

 میلتستو عارف هلیلوتح ندا هرکب یناکد تفقو یخی دلوا.فرصتم هلا نیتراجا ورع دیزا |
 ورع هدکدید یدتا عارف هک اب ناخ لوا دیز بودیا هفداصم هورع رکب هرکصددکدسا |

 رولوا۴باوج لا # یرولوا شل وا زمحمیعارف ورع هلبا لوقوب هسیدهیلبا ارام هللا
 ن د اات هاخادم هراکد لوا تولوا م دان هننزاحا ورع ه دنر وص ول

 زالوا # باول ا # یرولوا ۱
 زا لاقف كتراحا ف لارا دلا یشناینانا یا وخا لاقف ناسا ةراجا ف ازاد یزنشا )|

 ( فوقولا عیلاق هين ) هزاجا اذهف داب راب

 % ظرشابو اول خار لاق عو 3%

 هورگ یاده دنس باقم هار دق وش یاس فقو یتیدلو فرصته .هلنا نیتراحا د را

 بولوا قرتح دنالب هدقب رحروب رم لزنم هزکصن دکدتبا ملتو عارف ءافو هلیاوتم ن دا 1
 ب ز اماعیرو : ره علبه تودیا ملتس هدیز یی هص رعورع هسلاق دو رمص ؟هصرع

 رولوا ۴ كاوا رولا رد اق هما

 او ی ذا یل م تفذو ئراق دلو ا فرم صتم هلبانیتراحا كارتشال ىلع دنهو دنر أ

 نامز هب یه دنهو دن ز «"دنرلد دلوا ر دنا عارف ه دن هلق یرلتید 2 ارد و هو رگ

 تودنا لو دور عمار د هلمط رش كعا در ار هل نەز ىم ور هس رار دا اداهورع رلتد

 رارولوا لک تاون یژرولوارداق هلا ندرگد ام کا ار تودنآ

 ر دق وش ییدلا ضر: د دنه یناکد عبر فو نالوا" ةف رتدتتابا یتراحا دیزل

 ۵ ۰ دنه یروب رم خم ل نامز هره دن ز ه دقدلوا رادتا عارف ه دنه ه دنس هلباقم هما[
 ۱۳ت ی س ی ےن ت م ا

 96 هسردیا ۰

 3 | ندءا ےک ابوي وارا رات نارق هزر ره هسلنا عارف 9 ۵ OP Fa ارور ورگهدعب |
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 ؛ عارفدرح ورع رکنا تا رش یمدداوا هلطرش هرزوا ررهحو ره رم عارف هدر وضو ۱ ۱
 2 ۰ 4 ¢ :O ۰ ۰ ۱ ۱ « درا 3

 عارف هلخماع فا رب رڪ ۵ ن عارف ییودلوا اط رس هرزوا ج ورم دو دل رولز ۱

 لّمُو ملسو عارف هدیز هلءلوتم نذا نم فقو ییودلوا هفرصتم هبا نینراحا دنه |

 بوروک نو ابی ةخلوا 0 دژ لغوا لرم فو ل الوا هدف رضا ها نیئراحا دنه

 یا تست یا یاد یوم نر کشک

KS 

 FIT ید دنه عارف هلیط رش كا در ه دیز یناک د عت رب دنه هسردیا
 ی رالعوا یلعوا تولوا توف ندا ادا یرو زم علف دیز هرکصت دک دنا صرقو

 ك د كه هلوتمیًآر یناکدمبز تودنا ادا هدنشهیر ل رم جابه یرالغوا 5 غا ر ۱

 راز ولو # تاولا # ینزرولقا ر د اق ها
۰ 
7 

 لد در هت رالعوا لدیز یناکد عد رو قد دخا یرو زم علم تواد رولوا یی

 زالوا ۷ تاوطا# یرولوا هر داق هعاتما

 مدیماعرا غارفیروب زم لزم دنه هرکضندکدسا ءاربا ی دیز نداوعد ةقلقتف هرو رح
 زا ازا * تاو ا یرولر ادعومسمهسلداآیوهد ن ڏ دی زود

 | یآریروپ زم لزم دنههلفمالوا ریتعمروپ زد طرش هسلبا ےلتستو عارف هلیطرش كعزوک | ۱
 رولوا ٭ باوا  ینروآوا ر داق هطیض لوالاک تولا ن ذ دیز هلیلوتم ا

 (فقوا ینتیداملا ن خالق ) زوصال ركل ا هانم ةعطاقم فقولارخآ ادالوتا) |
 نذورع لزم یلوتم هساوا شا غارف هورع هل وتم نذا یروب رم لز دیز « دنروصوب |
 رولوا ٭ باوا # یمرولوا رداق هکمردتا طنض هدنه تولا (
 دک رضن هل نیتزاخا « کی ز ورکه دک دشا داره حج و ر ی دنه یم اا وزع دز

 یناکد هلط مس لوا دیز هلکعد مرد حاکیدنه هک عارفهک اب یاکد فقو نالوا ۱ ۱

 )ا یدالوا هلقمالوارممروپ رم ارف تولوا توف دی ژالاح هان اجور ی دنه تودیا غارفهورع |
 زرولوا #تاولا یزرولوا رداق هطبض تولا ند ور هلیلوتم یر یناکدلوا

 | هلیلوتم نذاهدنسهلبافم لدب شورغروترد لزم فو یني دلو فرضتم هلی نینراحا دیز

 | مديل وا عراف ءافو هک اس یلزتم ورع هدعب ب و دیا لدب صیقو ملسنو عارف هور ||

 | نیح الزم « دنراکدسایوعد مد ل دیشلوا عزاف لبا یعط عارف ورعو یوعد ويد
 0 تودنا در هوز یزوپ زه علبم دی ز هاوا رهاظ یی دلو! شوزغزوب کس لنملدهدعارف

 زولوا تاوط!# رولا ر دات هطندط بول ند ورع ل زەم هللوتمیآر

 || ن ذا هدنس هلباقم ل دب سورع زور ىل رم فو جد دلوا فرضتم هللا نیدراخا در

 | ت ت ڌم یروب رم لز موزع « دعب بوادیا لدب ضبقو میاستو غارف درع وس ||
 || یوق رم ل ادب م دینلوا غ زاذ هلیقد رط انو هک اس لرم ن دور دیر هرکصندکدا ||
 | زوشب قصار تم لده دعارف نیح كم « نک سا یوعد ود هلا در ان را 1 ۱

 || بوبعلو تاغتلا هنس هروک ذم یاوعد ك دیز هساو رهاظ یول ؤا هدانز بولوا سورع ||
 رونو تا وللا ییرونلوا امنا هدندب لورع هلیلوتف یار موق ره لّمم

 ۱ عارف هدیز ه دنس هل اتم کار لقاوقن ناکد تقو ییددلوا هقرصتم هلبا نینراجا دنه
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 ۳ رکا بوریو كسو ندا هر زوا كمر و ل در هار دقلوا ه دنه جد یسلوتمو

 هطہض لوالاک هلیاونم یر یناکد لوا دنه هسامرب و یوق رح لدب هدنه

 رولوا * باو لا # یرولوا هر د 5

 زالوا باو ییرولواربتعهروب زمغارفهسلبا عارف هورع یناکدلوادب ز هدنروصوب
 ن ذا هدنس هلب اعم ل دن هما ر دق وش لزم فقو نالوا « دنفصت لبا نیت راحا دیز

 E 7 egara اار چ ار هورع هلیلوتم

 یرو زملدب یرازغوا هساوا توف دیز هرکصندکدتبا عارف هلیطرش كجا در هیودنک ||
 ززالوا #باوطا#یزرولوا رداق هغلا لر ذم لزم دمر و

 ر دراو یسهلحوم هازووا موب رهب یراقع فقو نالوا ه دنفمصت هلبا نینراجا دیز
 ید ورع میلسو عارف هور ,ع هلل وتم ندا هلطرش لو | ەدنسەلباقم لدن ا دق وش ولد

 ها رزوتوا یس هلحوم موب رهب هفقو كراقع هرکصذدکدتا ضبقو لوبق لوا

 ه در ه دیز یراقع لوا ورع هسلوا رهاظ یجدلوا هجا رابط بویلو
 رولوا # باوا # ییرولوار داق

 موب رهب هدقدلوا ردرا عارف هورع یرهطوا فقو یتیدلوا فرصت هلا نیتراحا دیز

 لدي شورع كبر دق وش بویدرد دقا شعب یو یسهلع رودلوا راجا هي ربا یی ۱

 لدپ و ضبقو لوبق هلطرش لوا ید ورع میلستو عارف هورع هلیلوتم نذا ه دنس هلباعم ||
 ورعهسلوار هاظ ییدلوا هدا رفرق یول ار هطوا هر ا نکلا | مهد ىرو رع ||

 ۱ ر داق هدادرسا ن د دیز یروب رم غلبم بو دیا در هدیز یر هطوا

 رولوا *باوملا # یرولوا ۱

 ورع بودیا عارذ هورع هللوتم ن ذا یناکد فقو نالوا ه دنف رصت هلبا نیتراحا دی |

 دیز بولوا فرصتم هلبا نیتراخا هنس شب نوا هدنس ههجاوم ل دیز یناکد لوا ید ||
 عارف یناکد لوا دز یدالوا هدقدلوا توف دیز الاجنکیشتناتوکس ر ذعالب ه.دن دموب ||

 .زالوا*# باوطا* یرولوا هعوعسمزهساایوعد ند ورع وډ یدیشلوا ع راف هلبا اقولا

 ج ل دبل! ءاقيساب قلمی لصف #
 هلحوم هجا ر دق وش یوی و لغم هجا ر دق وش یراقع فقو یفیداوا یسیلوتم دیز |

 ندا ءافماسا نول ه کصندکد تا ص,ق رم "مو 8 دیو هور هلا 7

 طرضیرامعر کب نالوا ۳ هنر هلغلوا ښلوا توف کډ دنز بولو اوا توف دلوالب ورع

 ل دب هلغلوا دوحوم ه دن ز دی یس هنرو لدب یکی دتیا ضبق ل دیز بودی راجا هرخآ و |
 ن ایم وا ءافتسا ند هلع یس هرو لو رع هسلا نوا فقو ن د هبرو ید یوق رع |

 زرولوا #باولا#یمژرولوار داق هغلا ن د رکب یرادقم
 شا فربص فورعم ر دد هنس هیرورض فراصم كفقو یوق ی ل دن رکب هدیروص وب |

 ن دففو هلع نالوا هدن دا رکن یرادفم یکیدعبا اهيا لورعهنزوهسلوا

 زژرولوا ۷# باوا * یزارولوا دا هغلا
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 را اا هورگ هلا همولعم یاد و مو هد ها ر دف وش ۳ فقو :ینددلوایسلوتم دی ز

 | هدنسهلباقهلدب 3 اردقوش هک : یناکد هرکس هردصت دنف صد ت دمرپ یدورعبولا ی هلشمو

 ےلستو م عارف هرشب ۵ + هدنسهلباقم دقلار دق وس ید رکب بودیا میلسلو عارف هلبلوتم نذا

 نذنسهیقابضاقناو هصرعرش» هلغلوا قرح هدن د رشد ناکد ءافتسالا لق بودا

 ضاقناوهصرعیجدرکب بولا ندرکب یرادقم نایقلوا ءافیتسا ندلدب بودیا دیرصق
 یدورع لا ند ورعیرا ادقم ناموا ءاف.دسا نادلدن تودیا میلست هورع یی هروب ره

TE O RE 6 ۱ر ا ر 55 تا دشا ن  

 هخلا ند دز یسادعام ن د رادقم یرلک دتا اغثتسا ع ومحا تخت

 رولوا ۴ باول ا # یرولوا ر داق ۱

 ملست و راجا هور هلیا هلحومو هم ار دق وش ېب هاضتباق ینیدلوا یسیلوتم دیز |
 ی هنا اق بولوا توف ه دایلق نامزورج هرکصن دق دلا ند ورع ییهموق رم ړل غو

 ھ4
 ن

 تود دلو ال ید شو راب داد ناانز هدو فس دلاحو را وریا ید الوا

 راک رو هک ها را٥ رخآ ی راهصح ل رشد و رکد ند هاڪ عاق لوا دز تولوا |

 هدنرلکدتا تلط ند ر یرادقم یرلکدعدا ءاف نسا ند هعوق رح "رحم و

 ر داق هکعدمريو هلکعیا ا دل اخ یا هصخ رب تا هناتکلات درحم دیز

 زالوا #< باوطا * یرولوا

 هدنسهلباقعلدب شورغییرکب زویکنا هدنه لزم فقوییددلوا فرصتم هلا نیتراجا دیز
 یلاعت هلل ارمان هرکصندنقرضت رس قلا یروب زم لز ده تودنا لد ضقو عارف

 هد هرول رد تده تولوا شورع س نوا لثمرحا هد هنس رو رم لزم هسلوا قرح |

 دیرصق ن دنسهصرع روب رم هلغلوا شعبا افیئسا نشورغ ناسقط كروب نم علبم دنه |
 رولو اوا *باوج ا۴ یرولوا ر داق هغملا ن د دیز یزاددم یکی دعا ءافتساو

 هدنسهلباقم دار دق وش هدنه یوهلاخیدوهب فو نالوا « دنفرصت هلا نینزاجا دز

 ییاچیدوهی نیدغیا ءافیاساییوق مع لدب دنه بودیا لدب صیقو عارف هلیلوتم ن ذا
 بودیالدب ضبقو ملستو عارف هورعیوز هدنس هلباقم لدب دكار دقوش هلبلوتم نذا
 ا یدوهي ورع ةسلوا قرح هناخ یدوهد ندع ا افیتسا یوق رح لدب ورع هدع)

 توف دنه یرادقم یک دا اعتسا ن دم وفض لدب تودنا دی رصق ن دنسهصر و

 یر سس ین ءادنه هرکصن دقدلاندنسزکرت هلغاو اش وا

 زرولوا *#باوطا#یزرواوا رداق هغلا ند دیز هلیسهرو راس دنه
 هرکصذ دک دشا الد تو ه دنه هرزوا ررخدح و ی هناخیدوهز لوا دی ز هدنروص ول

 هرغ نارا دنه دعب بودا ارا الوضق.ی دیز ن دم وقح ل دی ور یوز ل دنه
 ءارب ایرادقم ناعلواافتسا ندلد ینددلا دیز نکیشلوا ل اطا ارات وا تّوف ندلوا

 زالوا #تاولا # ییرواوا زا وگو ات هر رخ
 هو رگ هلا همولعم د لح ومو هلع ترحا هار دق وش لزم فو ینیدلوایبسلوتم دب ر 1



Ki 

 دیز هلغلوا توف ثراو الب ءافیسالا لبق ورع هدعب بودیا ذخا یی هلچمو میلسنو راجا |
 یکیدعیااغبنسا ند هموق ره هل ورع لام لا تیب نیما هسلبا ظبض نوجا فقو لزم

 رولوا * ب اوجا ۶# یرولوار داق هغملا ند دیز یرادقم

 هلا هلح وم هراحا هار دق وش ی وب و هلحم ؟راحا فسا ر دق مش یلزت قو و دیز

 ف رصد هح دیا افنسا نس هع لزم لوا دز هرکصن دک دنا راسا ن دل وتم

 صا یلزمم دیز هلغلوا قرح لمم ه دعب بودیا طیط هنس حاقرب افینسالا دعب بودیا
 فورم ر دق ن دنلامی دنک هرزوا قلوا بوسح هنس هلی ِترجا یفورصم هليا یلوتم

 ید هنس ج اق رب لزم هرکصن دک د تبا انب نوعا ققو ب ودیا ف رص هج لار دق وش
 راجا هرخآو طبض نوا فقو لزم یلوتم بولوا توف دلوالب هدعب بودیا فرصت
 یوعدافینسا ا توف ن دعا اف ذس ا ءاننلا دعب نفوریص م دیز یس هنرو هلدیز هدکد شا
 کیدا فرصت ءانلالیق هرک صن دکد تا افینسا ییدلحم کندری و هییلوتم لدیز راهسلبا

 رولوا * باوا × یرولوا بوسع هنسافذسا قور ص ء جد یلثعرجا كن دم
 ینیدلوافرصم هلبا هلحومو هل "هراحا دیز  eهلل صأا یلوتم ه دنس هصرع لزم

 | یقیفورصم هرکصن دکد تان نادحاانب نوعا فدو هرزوا قلوا بوس هنس هلحم ورصد

 ناهز: دعب بو دا لر ی دنه یزق هليا ورع یلغوا بولوا توف دیز ندا افینسا
 هسلءا طبض نوعا فذویفصن كاتب لوالوتم هلغلوا توف دلو الب جد دنه هدلیلف

 یس دصح ك دنه یرادقم ن ایعلوا انسا ن دنف و رصم 4 دی ز یس هبرو ] دنه الاسا

 زارولوا # باوا * یزرولوا ر داق هغلا ن دیلوتم

 لغلاف مجرب نا ىلع ففولا راد ىب اذا رجأاتسلا ینانیغرلا نیدلاریهظ ردا ونقو)
  ۱(هیدامعلا ماکحانم القات ) عوحرآ دلو

 | هک نوک وف كدنه ن دنوکییدلوا فرصت هیهصرعلوا دی ز دنهبروهدنروصوب
 للوتم هدکدتبا بلط ندیلوتم یادعام ندرادقم نانلوا افینسا ن دنفورصم بل دیز هیانب

 هلا نینراجا ندفقو بناح e هصرع لوا م دقم هنس ر دق وش ن دنفرصت ل دی ز

 چد رشد هرښل هره صن دک دا | افنسا س هلګمو يف رض ټ دم رپ بودیا راسا

 ی دیا رلتعا عارف هلملوتم ندا مه دیزیجد دیعس هدنعسیجد دیلو هد لو ځد للا لا

 مردیالیمک ندنفورصم كدي ز یتسهراجا ناصقن كتهصرع هدراهنس لوا قحلوازهلیوا
 زالوا # تاولخا# یرولوا ر داق مک مامیرو یوق ر را دوم بوبد

 ن ذا هدنسهلیافم لدب ها ر دق وش یراناکد د فو نالوا ه دنفر صذ هلبا نیتراحا دز

 توف نردع) افیئسا یوق رم .لدب دنه هرکصن دکدتا ل ادب ضقو عارف هدنه ةلیلوَتم

 | ءاتب هب یداع لامتنایرلناک د لوا هدکد بت یور۶ یلغوا كالغواو یبنیز یزق بولوا 0

 ۱ ندرادّمم ید افینسا ندموق مم لدن هادنههب دزور هلا طب هلدوتم یار باب ز

 ی هصح ن درادقم نابملوا اه Sepan یک یک اف ضد

 ۳۳ سس یرولوا 2 هک ارج طض اعم هلکنس چ دیاافبتسا
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 ق ذا ه دنس هلباقم ل دب ها دق وش للزبم فقو ینب دلوا فرصت» مایا نتراحا دیزآ

 ندنسدکرت لوید افیتسالالرق ورگ هرکصندکدتیالدب ۳ و ولسو عارف هورگ هلیلوتم

 یوادبودیا طض یل زم لوا یدالوا ءانب هبیداع لاقتنا بولوا توف هدلاح یتیدلوا دیزا |

 اتسا ورع ندروب زہ لدبرکب بودیا بصنیصو یرکب هنید ءادا اح اهسالبا ادا

 رولوا #*باوجا #یمرولوار داق هتید ءادا بولا ند دی ز یرا دم یکیدعا

 لرو ینلثم يلح ومو هلدخ*یلوتم هل رلعا طض اا ن لوا یدالوا لورع ۵ دیروص وب

 بولا ند دالوا لزم وتمر هسلبا عانتمایدالوا هدکد ید مردی راعا هزخبآ لازم الاو

 رولوا ۴ باول! # ییرولوا ز داق هراجماهرخآ

 جار دق وش ی و و هه ترحا هجا ر دق وش لزم فقو یتیدلوا یسل وذم دیر

 لزبم هرکصن دکدتنا افیثسا یب هموق یم ےل ھم ورع ںودیا ملستو راجا هورع هليا هلجوم

a 

 افشسالادعد ید رکن بودیا عارف هرکب هلیلوتم ندا هدنسهژب افهلدب هشا ر.دقلوایروب رم

 ه دعب رح لرم هدعد بودیا ملو عارف هدلاخ هلیلوتم نذا هدنسهلباقم لدب هما ردقلوا

 فقو الاح هرزوا ق وا بوح هنس هل یفورصم « دنسهصرع دلاخ هلفلوا قرح
 هرکصندکدتنا اب لس نوا فقو هلبلام یدنکو ییا للو نالوا یسیلوتهروب ره

 ك دلاخ هسابا راجا هرخاو طض نوا فقو لزم دیل و تولوا ت وف دلو الب دلاخ

 هغلا ن د دیلو یرادقم کن دعا افیتسا ن دنف و یصم ك دل اخ یس هنرو

 رارولوا 6 باوطا # ییزرولوار د اق
 ندرکبیرادقم یکیدقبا افیئسا ن دنفورصم هل دلاخ هن هیرو ۵ دلاخ دیلو ه دنروصو

 زالوا < باوا # یرولوار د اق هکمامرپ و وند الا 1

 هدنسلباقم ل دب هقا ر دق وش هورعیماج ففو ینیدنوا فرصتم هلا نیتراجا كل دیز
 یناکماج و نلک كداج افینسالا لبق هرکصن دک دیا ل دب صبقو عارف هلیلوتم نذا
 اف ہنسا ندلدب تن ودنا دن یصق ن دن اچ ورع دییلاش ن ناهاقعا ماج تولوا قرع

 رواوا #باوطا#یرولوا رداقهعلا ن د دیز یرادقف یکیدعا

 هرکصن دکد تیا ض قنس هل چو راجا هو رع هلا نیتراجا یناکد فقو ین دلوا یسیلوت» دی ز
 هص رع ورع هس الوا نکم ع افتنا بولوا م دهنم ن د هل لز ناک د ل وا افیتسالا لبق

 ر داف هل ا ند دب ز یرادقم ییدعا افشسا ند هل ګ بودیا در ه دیز ییضهنو

 رولوا # باوجا ٭ یرولوا
 هک بابلا اذه یلوتلا تافزبصتف لصف

 تودیا ناط «دنتفو یلوتم نس هم راجا كلرم نالوا هدنفرصت هلیانیتراجا ٤ل دز

 هسالوا شعبا افینسا امامت ییرلھ* یکیدرب و دیز نکل بویمریاو ادانع هنس ج اقرب دیز
 ر داق هراجما هرخآیلزمم بورب ومد ز یرادقم یکی دعا افینسا لدی ز وتم

 رولو ۴# باوا ٭ یترولوا

 :ړکصن دک دتا تج یضاقو عارف هور یلز م فقو ینیدلوا فرصنم هلبا نیتراجا دیز
 مس ۲
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 هراجشاهرخ آبو دبا طض نوما فقو یل ز میلو تم هساوا توفدلوالبدی ز نر دحل و لوتس نذا |
 رولوا # باول ا # یرولوا رداق ۱

 یقورصمديز هدقدلوا مدهنمبویعار یر هطوا یتدداوافرمصتم هلیا نیز
 ها فقولام یدنک وتم هلغماعاب هل لام یدنکیز هطوا هرزوا قلو ا بوس هنس ها |(

 ند امه دیز دسلوا هدا ز ندنساعسم لحوم لتمرجا بولوپ تبغر لزم الا دعب |[

 نایهلوا افیتسا وتم هسلوا شاعاافیئسا نواعم یکیدرپ و هققوو بويعا لوبق هليا هدا ر |[
 رولوا * باوا ٭ ییرولوارداق هرات هرخ آی لزمم بوری و هدیز یرادقم ۱
 ضرالا رج ًاتسادق نكسلا بحاصناکو كولم ءانب هيف فقو ضرانع یتسنلا لس ) |
ÇÊلوألا ةرحالابالا ءانملا كلام یاق هلثم رحا دازو نامز دعب یلولا لد ذثموب هلثم ر جام |  

 هل رجاب هرجا ول (عج) عن لاق تالذلوتللله ن الالذلارجاالایصریال دیدخ!یوتلاو ||

 لوالا جر نا لوتلل# رخا دازولف لقالا بجو لقاب هرج اولو حهلل هلثم رجا داز متا
 ةرحالا ىف داز ةدلا تضمالف یلوتلانذاب رج ًأتسملا نب هلن رحاب لوالا هرج ًاتسي نا الا ||

 ۱ لوا وهف ةدا اب نكسلا بحاص یضرف لیقتسلل

 (فقولایوعدف ۱۳ یف نیلوصفلعاج)
 شورغزوبترد هلیلوتمنذا هورع ناد یب هناعافقو نالوا هدنفرصت هلیانیتراجادنه |[
 توف دلو الب دنه نیدلا ءادا لبق هرکصندکدتبا میلست و عارف ءافو هدنس هلباقم ینید |

 ۳۹ دز 

 ند ورع ی هناخعاب یلوتم را هسلبا ادا هورغ یروب زم نيد ندنس هکرت یس هرو بولوا |
 رولوا ۶# باوا ¥ یجرولوا رداق هراحما هرخآ ندنلولح ؛ادنه تولا

 رجا یس هلحوم هدکدتنا راحا هورع هلا نیتراجا یرافع فقو یییدلوا یسلوتم دیزا

 "هرکصتدک دتنا حرص تدمرب یرافع ورع توتلوا ریست هلن | مونا ناصات ندم |[

 ید اح بودی یوعدندورغو ید لبا لایمک ن ینلشم "دلحوم بولوا یلوتمرکب هنر لدی |
 ءافیتسا لج ورع هساعا لیکن ادانع ورع هرکصندکد با هذن و مکح ن وا لیمک |[

 ۱ رداق هراچلا هرخآ هلبا ییثم جا بولا ندورع یراقعرکب هلفلوا شعب 7

 ٠" رولوا # باوا »6 یرولوا
 ردق وش نالوا هدنفرص» لز هنسک ضعل هلا نیتراحا تولوا ندننالعسف كقور

 هني ر هم یرلناکد هر هنسک ل وا دیز یسلوتم رو زم فقو هدقدلوا قرح راناکد |

 هليا اب نس هلیا فقو لام راروب زم هدکدید ادیا طیض لوالاکو انب هرزوا قلوا بوس |(
 رایضعب بولوا شع افیتسا یی ره *یرارضعب ندراروب رم را هسلیا ع اتما ندانبوید |
 یرادقم یرلکدعا انسا ندنرا هام ارل ماعا افیئسا وتم قحالوا شعر افتسا ||

 ندیا انب هرزوا قلوابوسحم هت را هلع یرلفوریصم یرلناکد لوا بوری و ندنقولام |
 رولوا *تاو لا۴ یرولوارداق هراجما هرا هتسکرخ ا

 یر هطوانالوا هدنرافرصتلرا هنسک صعب هلا نیتراجا کكناخنالواندننالغتس کور |[

 هنب راه ګه یز هطوا هراهنسک لوادب ز یسلوت» هدقدلواحاتح هریمعتبولوا فرم هیارخ ||

 ٭ بوس
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 لا ان نس لا خو لام وب زد هدکدید لدیا طبض لوالاک و انب هرزوا قلوا توسح

 2 یسالوتم هلخلوا شعل افینس افینسا نن را لھ را زوب نه را هسلبا عانتما ند انب بويدا

 اب هرزوا قلوا بوسح 71 ېچ ی رلدو یصم ب ولا ند راروب زد یز هطوا
 زولوا # تاوطا# یمرولوا رداق هراجما هر هتک

 هدتب رح ماج نکا رلفرصتم هليا هلحومو هل *راجا رکب و ورعو دی ز هماج فقورپ
 لوالاکو انب هرزواقلوا بوس هنس هل هی اج هرروب رم شب یسلوتم هدقدلوا قرح

 یس لھ ركب ةسابا عانتاما ندانب رکب بولوا رایضار هیانب ورعو دیز هدکد ید دادی طرض

 || هرزوا قلوا بوس هنس هلدشم یفءرصم نس هصح ندماج لوتم هلغلوا شعا انسا

 رولوا ٭ باوا ٭ ییرولوا رداق هراحا هر هنسکخا ندیا انب

 تولوا عراق ءافو هدنس هاباقم قىد هورع لزم فقو ید داوافرصتم هلی نیتراجا دیز

 رو رد لزم یلوتم الاح هسلوا نکاس هدلزمم تدمرب پویا ےلست هورع یلزبم نکل
 ساب بیورو ءانب هرو رم عارف ب بو یا NE ندد ز یتس هم ترحا هد هر ول رم تدم

 زالوا ۴# با KA ۷ یرولوارداق
 لربم فقو نالوا هدنفرم هل اا هدودلاضرق هار دقوش ندیلوتمو رع دره

 ۱ ورگ هرکصن دکد تیا ملس 1 عارف هلندا ركب فتو "للوتم هلرمب رط اقولاب عارف ورک

 || هدکدتسا قلا لزم تودنآ ادا هرشب نالوا یلوتم هني رپ یرو نم نيد دنه تولوا توو

 || یدنهوبد مر دیا طبض نوا تقویم هلغلوا توف دلو الب ورع درج یسلوتم لزم

 زالو اولا هک یرولوا رداق هعنم
 هج ازدقوش نالوا لئم "دعطاف» ی هصرعرب ندنت الغتسم فقو خیدلوا یسبلوتم دیز
 | راهساو ثادحا هان وس وب هلملام ورگ هی رزو بودا حلس دو راجا هو رک هلأ هعط اعم

 | اتن هط وا و نر هن رزوا یراکفمر كن هصرع لوا ځد ءرع هلکمر و ندا هنسرغ

 || علسو یفو هیارخا تهج یر هذبالوا بودی سرخرابها هن رزو!یرا دعمر و
 یینلوتع تهج تولوا توف دلوالب هرج هرکبصتدکدردتا یر یاس ودیا لول الا

 نکیالکدیضم هفقو یسامروط اراعا و هبنباو بوریو یتلثم "هعطاقم كن هصرع رکب
 راجما هرخآ یب هموق رم هصرع هلغاو؛ توف دلو الب ورع درحم رب یسلوتم هصرع

 زالوا # ت اولا ٭ یرولوا ر داق هکعد مر دیا

 هفرص هصرع تولوا ق یاعت هللا را لرم فقو نالوا ۸۱ هلا نب «راحا لدي ز

 || وشهد هنس ید یلؤتم بودیا عارق هورگ هل وتم ن ندا یی هروب زم هصرع دی ز هدودلاق

 هرزوا قوا یکم انب یکیدتبا ثادحا للام هنب رزواو راجا هورع هلبا هعطاقم هار دق
 هلیلوتم نذا بويعا ث ادحا انب هنیرزرا هصرع ورع نکل بوریو كس و ندا هورع
 || هرزوا كأ طض هلا هعطاقم را ردعلوا ید لوس و عار د هرکب ی هرو نرو صرع

 انا لەم نویس نب رزوا هروب نم صرع زمسانذا یلوتمرکب هدعب ورب و كسبت هرکی |
 | یلق كنانن لوتم الاح هسایا مست و عیب همولعم ن هرشب یان لوا « هرکصندکد تیا |



 درشل هاا نک درم هذقو |

 هکعد لا ضار حلوا صلف دوخا ۴۵ هک اب ا هبا یا كتو ق اعوز ردو

 رولوا # تاو ا یرولوارداق

 اعاخ كناس رسد هسلا یه یچلع تود ردتا علق ینسانب

 هرکصندکد سا افینسا نس هل دز نالوا ی رصتم هرا هل>ومو هه هراحا هماج فور :

 6۵ کز دید لا راتا « رخ اوا ظردط یماج یس توف دلو الب :

 كتس هفناط یعاج نکىدک كماج و یایشا ردق وش نالوا هدنګا ماج هقلعتم هماج ||

 | ز دقلوا دوشا اراض هزکب یماج یخدنش هل دیشغا ج هر ها ردقوش هر هرکب لترا ر

 ین یلوتم رک دوخا ةنرو وب هللاراجا هکا هدجررپ و هزب میکره هلیر اار «لراحماجن ی ها ||
 رززاڵۋا * تاوط ۹۳۵ یرارولوا ردا هعذم

 ورک هنس هصح ج وا دیز هنس هصح نکس هد هضخر نوا کر هناخ ید وهل فقورب |[

 یفرط رب كن اخ یدوهد نکیا رافرصتد هليا هلحوم و هلععم هراجا دلاخورشب و رکبو
 هبهل2*ترحا ینورصم دی ز تویلوا هدعاتم هیاذب هدفقو هدقدلوا جاتح هریو بارخ ||

 | ررقعررضهفقو بویر مقتول, رقبا عادا رز وپ زم تواوا یضار هرم هرزوا قلوابوسحم

 بور و رار وزه ی راد قم یراکذ میا اقدس ند عم ادلاخو شب و رکب و ورع وتم هشلوا
 ر داق هراخما ه دیز هرزواررمهحو شردهصح ند هزاخ یدوهب

 رولوا 6 باول ا »< ییرولوا ۱
 راهتسا ند کلوش هلبا دنولعد هادم و خم هجا ر دق وش ی هطوا فقور دی زا

 بویر و ادانع هدک دا َتلظ یس لھ? یلوتم ت ودا طرص ترس حاق زا هرکصندک دنا 2

 سکا افتسا یی هم یدری و در را ةا طض ی دالوا ف هطوا هلغلوا توق هدعل :

 4 دام هرامما هرخا تولا نلد دالوا e هطوا لوتم دعا ها ۱

 رولوا # تاوطا »< یرولوا ۱
 عارف هورگ E هلراقم لدن ها ردقوش رف یو نالوا هذنف رص هلا نیتراحا دز ۱

 عا ارف هلیطرش قلا ندورعقرف هسرر و هور نامز هن یروب رم E اردنا :

 نترفیسلوم هلغلواتوفدلو الد د لر ۱3 رکن لک لا لب عهدو لوق هلط رم دن وا دور کت :

 یتسهبفاو کر دز یروب زره لدب ور هل كع اراتحا ه هرغ او زر ,ضنوحا فو ۱

 رداق هعنم یبیلوتم ءا هروب ره عا ارق تویعا ت اط ندنس هبرو ندیاصق

 زالوااباوخا#یزولوا ۱

 یسلوتم افق م فقونالوا هطو رشمیراخا لا هتخحک هراحا لد هنهاک هدواغم تدف

 زالوا # تاوطا # یمرولوارداق هراعا هلا 8

 كيب ردقوش دبر یسلوتم نتا لولح راعع فدو نلک هنلوا ر ما هلا هل هم ؟دراحا

 ردقلوا و !دو راحا هورگ هلا هلجوم ترخا هجا رذقوش و لغم ترحا هجا ۱

 كعا فرص ِهلهجو هدو اضم 1 دف |لوا وتم ةن ۱ ص٣ ۳ ف 4 2* ت 7 جا هجا

 ا ها یر 5 د یول سر تك هل> عم دا جم را ی باوا % رد

 هم نالوا



Ea: 

 ۳ ۳ اریشپموب رهب و م ترح ۳ كس ر دقو ا ا نوا

 جاق ب ودیا عض ند ه چ ید ها رشب نوا یوي هدکدتا ضبق نس هلع و راجا
 ردکرک كا فرص هققو ماصم نالوا هدرلبآ لوا هسزولوا ماف هدیآ

 یسیلوتم هدق داوا لول راع عرب ندننارامع كافور نلکهنلواراجا هلا هلحومو دلم هراحا

 || ڭەموق رم دلعشمو رام اهر اهلنا دمو تا و هر ردقوشیرافعلوا ||

 || نعد هدنس اهب لومعم ۶ هبعوو لعقاو هلغ نالوا لا وک لھ ت >| هدکدتا صدق

 | هلصد ندناهح فقاو هقر سه نالوا فرصّمم هرا هح لو ا کلا

 REN هفعطو ند چد لوا نکا کد عا طرش هرودنک یی هلع

 راز الوا ۴# تاوطا ۴ یزرولوا رداق هغلا

 ردات هژ الغتسا و ارشاراقع نوا فدو هلا هل چد لوا یلوتم هدنروضوپ

 رولوا باول lk یرولوا

 ۱ یعیفیاطو كن هقز مه لوتم دلکماعا افو هقاطو یس هلغ بولوا یراط فعض هفقور

 | ردف وش ی نلوتم هدقد)وا لولح لّرمر ندنالغتسملوا نکدر و هرزوا هبقر تاسطا

 ۱ ند ورع نی دم و3 رح "لوح و 2 سد و رانا هورع نا همولعم لح ومو لعق هراجاهفلا ۱

 راحات را هفطو یرلقدلوا قسم ریمل وا ماع ه دعوق رخ "نلحمموبلا د دعا هوز ره هدقدلا

 : نوما فقو هلبا عمن ردلکد ن ندهلع ههل وتم هد کد کاتا 3 Cid هل حد

 زالوا #تاوحا ٭ یرولوا زدات هکعد مر دیا ازشا راق

 هدنس هلباعم لد دشارذق وش هورع ی هصرع فقو نالوا هدنفرصت هلا نینراحا دیز |

 قلا ندورع نفصن 24 هسررب و هورع نامز 4 ودم لدپ هدقدلوا ردیا عارف

 | لوا توفدلوالب هدر ز ندلا دالیق هر )صد دک دا لدبضبقو ےس دو عارف 3 هأمط رس

 رولوا ۴ تاوطا# اردأق هراحا هر ۳ بولا ند ورع ی هص رع لوک

 || یی هصرع درج هب للوتم بوبلا ندنس ةفاو ۳ د ر یوکس دب ورع هدیر وصول

 | ۰. دوا نماض ندکلام یدکی وفر لدی هلکقیا را هرخآ بولا نوت
 ! زالوا *تاول ا۴ یرولواز داق هرج | أ

 | د هلراقم لا هار درت ور اد كارا تفقو نالوا :دفر م ار ااا
 || هلیطرش قلا ند ورع قفص هشررو هورع نامز هن یوق رح لدب هدةذلوا ردیا عایق

 || وتم ەسلوا توفدلوالباسلفم دیز نیدلاءادالبق هرکصندک دتیا لدپ ضبقو ملستو عارف
 رولوا باول ا۴ی رولؤا ر داق هراکا هر ۳ تولا ند ور نفض“ كتر ع ۱

 اا راعا هزخآ بلا ندنب قفص كار ت ولوا توف اسلعم دنز در ورع هدنروص و ۱

 هریح هبیوتمولد لوا ن ہاضندکلاماندفقو لام یوق رص ل دن هلکعیا

 زالوا 3< تاوللا < یرولوار داق

I 3هللوتم نذا لزم فقو نالوا 2 و  || 
 ۱ | ںدص رح لوا دبز هرکصن دکد شا عار و هنر هل لو ندا یجدورج تورا ! عارف 9 هور

SS. 



XOV. 
 ردأق هراعا هرخآ بولا ندشز یلزم للوتم هساوا توف

 رولوا ۷ باوا ٭ یرولوا

 ض م درغصیراناکد فو ینیدلوا یرصتم هلا هلحومو لھ ةراحا ارخص دی زا

 ضیقو ملتو عارف هرکب ه دتس هلی افم لدن هح اردقوش هل لوتم ندا ورگ یسصو هدننوم

  1ردا هراکا هرخآ بولاندرکب یراناکدلوا یلوتم هسلواتوو مغص هرکی وکلا لدن

 | رولوا * باوا # یرولوا رداق هدا درسا ندورع یوقرم لدبرکب هدنروصول _
 نياجرا نيب ةفوقولاراقعلا مفت قلعتباو# عون ل 6

 زارفا یبهصح دد نکیارافرصتت هلبا نینراخا اک شا هب دصرع فقورب ورعو دیز
 ردا هربح هورع نوا كتبا تعسف یرب لوا توبد مزدیا

 ۰ رخآ باوح # ردیا نعسق یلوتم هسیارا و عفن هفقو هرتسق رک
 راردیا ماسنکا هللوتم یار |

 هب یل وتم دی ز بولوا رافرصتم اکارشا هلیا نیتراجا هپ هیلاخ هصرع فقورب ورعو دیز |
 مر دنا اس ل رم هل ام نوحا فقو هدرب نشود هه هصح هلا روس هد رعلب ییهصرع زا

 هدنرانب ورع و دیز یی هصرع ءلغلوا عفان دعفو انب هرزوا رحم هجو ید یلوتم بولد

 القتسم یی هصح یکیدتبا نیت كنيلوتم دیز هرکصندکدرب و كس هدیز بودیا تعصق |
 رداق دعم یدنز ورع N لوبیا E هن رزواو طض

 یسهصح ندهصرع فوو یتیدلوا فرصتم هلا نیتراحا کارتن هلنا رکن و ورع دبر

 رداق هب هلخادم هیات لوا رکب و ورع هسلبا انب لزم نوعسه

 را زالوا * باوا * یمررولوا

 حلا رخ آیا نيتراجالاب ةفوقوم اراقعالفرصتلارااماکحاین عون #

 نالوا هدندن زکب یسبصو كرغص ور# یلزم فقو نالوا هدفرصت هليا نیتراجا دیز

 درز هدقدلواردیا غارف هرکب هلیلوتم نذا هدنس هلباقم هے اردق وش یغیدلا ضرق ندننام

 لوایدرکب عارف هلیطرش قلا ندرکب یلزم هسرددا ادا هرکب نامز هن یروب زم علم

 هدب ز هیلخهاادعب یروب رم لّزمرکب هرکصندک دتبا لوبقو ضبق نوعا ریفص هلطرش
 نوحاریفص تولانددیز 1 هر ول رد ءمراحارکب الا هسلدا لدو راما هن هق ردقوش

 رولوا # باوملا # یرولوا رداق هظفح
 ۱ کصندکد سا ميل تورا هی ءورع یناکد فقو نالوا هدنفمصت هلی یتراجا دیز
 هرکب ید ناز هن ره هدقدلوا ردنا عارف هدنس هلباقم یتید هرکب یاد یناکد لوا دی

 | ورع دی ز هدعب بودیا عارف هلیطرش تعا عارف هدیز هنب یناکحد رکب هسردپا ادا
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0۷ 
 حورشم هجو یناکد درج رکب هدک دتسا قلا ند ورع ی هراجا نالوا هععک هدنتمد

 ۱ رداق هعنم یدیزود مرولا ی Ea "هراجا هلکعا عارف هکاب هرزوا

 زالوا *باوجا* یرولوا

 _ + دنولالا لاق EÊ اقتالا حون
 ندکدتا ءافنسا نس هلحم دی ز نالواقرصتم هرامع فقو هلبا و هح* هراحا

 || ءانب هب یداع 0 دارت یدنه یزد هلاورع یلعوا تولوا توق « هرکص

 ۱ رار ٭ تاوطا ٭ راردبا فرص: هلهحوت یرامع لوا
 ا! بسم دی زییعوا بولو ۳ هنارصا دنه نالوا هفرصتم هلان راحا هل زەم فور

 لاعتا هصح هدز ست لوا هسالنالر نی د ورع یلغوار 3

 ٭ باوا »6 یردیا

 بانه بابل !اذهیتاقرفتلا ق #
 الغم افیئسالا دعب یس هلح» یدر و دب ز نالوا فرصتم هراعع فقورپ هی نینراحا

 طض نس یراععدر# هورجیرلساد دز هسلنا طیضورع ییغوا یراقع بولواتوق

 رداق هرح ولد هلا اد ۱ ندکلام یر نالوا هدد در هلکعا

 رزالوا باوطا ٭ یزرولوا
 || جوادیز هتسمصحزکس ند هصحر نوا كن هناخیدوهب رب نالوا فقو یسان و هصرع

 || یدوهب نکیاراف صتملازنالا ىلع هلبا هلجوم ةراجادااخورشب و ركب و ورع هتسهصح ||
 قلوا بوسخ هب هل ترج >اقورصم دب ز هدفدلوا حاتح هر عل ا ارخ قرطرب كن هناح

 ل ب

 بوسع هیڅ ترجا كفو رصم دی زیسدلوتم لر ابا زروب نم بولو ا یضار هرم هرزوا
 فرصتمالعتسم هر ر هاخ یدوهب هح دیاافیسا ی قئورصمو تودیارمگت "ندکلام هرزواق قلوا

 ۱ دن ز هسانا رعت بودا ف فرص هكا ردقوش فورعم ردق نا EAE هلکعد ل

 دشدیاافینسا یرادقم ندیاتباصا هنب را هصح داخو شب و رکب و ورع ندنفورصم
 هعنم ندنفهرصت یرروت رد بو دنا طیض العتسم ی هزاح یدوهب

 رولوا *باولا#٭ یرواوا رداق

 ندا دیز E SY هرم نالوا یدو ی باث و هصرع هدا رد بل ۱

 هسلبا انب هطوا هليا یئاطلس نذا هنیرزوا بودیا متخر بوقاق قزاق هیات رد هلبا یناطلس ||
 كکیدتآ اب هلغلوالصتم هی هره لغ نالبقافقزاق لوا ورع یسناوح رو زم لو
 || هورعیعرش هجو رغب بوبد رب و هلحومو هلعحم هراجا ردقوش هک اب نوعا یر كزهطوا

 ۱ زالوا ۴# باوا %* یرولوارداق هرج

 || انب دز هن رزوا تو هدکد تا | ارت نس هرو ب ولوا توف دلوالب ذی ز هدنروصوب |
 زرولوا # باوا ۴ ی رولوا رداق هلاخدا هناربم یر هطوا یدلنا ۱

 هردص رع فو eé فرصتم هل ۱ نیتراحارل 2 :نک حاقرب تنوع شباط اد لها |

 رداق هعنم لوتم یزروب مر هسلما داره نفد یتیراتوم



 رواوا * باوا * یعرولو
 یوتعرا هلوا ش نفدسدا ای وتم هب هصرد لوا رانوم م رارو * رم هدیر وصوب

 ٭ باو لا # یترولوا رداق هجارخا یتب راانوم :
 عارف هدیز هدنس هلیافم لدب هما ردقوشی زىم ففو ییددلوا هفرمصتد هلبا نیتراحا دنه ||

 نامز هدعب هسلبا اربا ی دنه ندنساوعد تل موق معلم دیز هرکصندکد تبا لدب صقو ||

 ن د دنهوبد م دعا افینسا ینیرادقموش كموق رح لدب دیز هساوا قرح لزم هدلنق |
 زالوا < اوطا یرولوا رداق هلا هنسن

 یراقع فقونالوا هدنفرمهت هلا نینراجادنه نالوا هاللتسم هنمرم ضم وربند هنسترد |
 یصه و رخت < دنه .هدرد ص ن ۲ ییرکب هرکضندآ دا عارف هدب ز ها اوتم ندا

 شاوا هدننوم ضرر ینارف نکیا هرزوا لاحوب دنه هساوا توف دلوالب فولوا دتشم
 زالوا *باوخا٭ ییرولوا

 ردقوشیرول رملربم ورع یدعرو ؟ینلز ہد فقو نالوا هدف رے هلا نیتراحا لور ع دز ||

 ه دکدروک لز مهم كز هسلبا ل دب ضو عارف هللوتم ندآ هد ز هدنس هل اقم لدب ةا

 هغلآ ند ورع یلدب ب ودیا در هورع لزم هلا تی ور رابخ ا
 زولوا  باونا * یرولوا ردات

 نذا هدنس هلباقم لدب ها ر دقوش وبد رد هدفرصن هلبانتراجا نوتلنم فقورب دیز]
 هلبا نیتزاجا یرادقم وڈ روب زد لرم هرکصندکد تیا لدب صیقو عارف هورج هلیلوت»

 "یر کب یوق م رادقم بودبا مکح کاح تولوا تبان هلا هنا یکیدیا هدنفربصا رکن 1

 یوقرملدب بودیادر هدیز هلیلوتیآرتسرقاب ك موق ره لرم ورع هاا طض هابلوتم
 رولوا # تاوطا »۴ یرولوارداق هغملا ند دیز

 ور ۶ یلعوا هدقدلوا توق دیز نالوا یرصتم هناراعع یوو هلا ةلحومو ها هه ۶ر راجا

 مولعم لدب یتاراقع لوا هدعب بودیا طبض یب هموق ره تاراقع ءانب هب یداع لات
 هلبا هنیع.ترحا یتاراقع لوا ید یلوتمو عارف هرل هنسک ج اقرب هلیلوتم نذا هدنتس هلباقم ||
 لور هدنرو ره هنس جاقرب تور و تنم هن رادب نوح رلطسضو راګا هر هنسک لوا ۱

 ندکد تا بصن یصو هورعیرکب و رخ ندفرصت يورم کاح هلفاوایاح بحوم یر 1

 ینییدلوانونح هلا قمطم ن نونح هرو اا راععورعهدیروضح ی ا مس کد ۵ هرکص ۱

 مدلاح یتیدلوا لقاع ورع رروب رم و یوعد ندز هتسک لوا ويد یدیشلوا عراف هدلاح |!

 زوتوا هلیرللوا رجاع ند هنب تماقا هنب راعدم نکل بودیا یوعد وید یدیشلوا عراف
 لا ق.طم نونح د هب هلک هتموصخ موی ویشا ندنرغص لاح ورع ر هنسک ر فن قرق

 .قحلوا هلی وا یدلوا تبا هلیارتاوت ینونج ورع رشب هلیرلع تداهش وید رد نونح |
 تج ن وديا مکح ويد زالوا رعد یارف ور ك هرزوا ر رح هحو 1 هروک ذم تاراقع ۱

 تداهشو هه ی اوعد کم < و لسا# یرولوا ۵ رنج چو دعانی کج و 1

 میهتسمیخد ES هس ا | یه ی“ ررکدعیا را هد ریعتسه

 ٭ بویلوا ۾

A NEO 



 کاتر
 ردلکد ستععید تو زالوا ذفانروب زەمکح وو

 ورع تولا ن دنزادپ زا هنسک لوا ءانب هروب زم ےکح ی هموق رخ تازاقع کب هدنروصوب

 زالوا * تاو ا # یجرولوا رداق ةطبض نوا

 را ف اردو و هلم راحا دقن ار دقوف ی سفقو فی ذلوا نسل تم دن

 یار نت اعم ور هرکضندکه تا ضر ییهنوق رم هلو تو زا هورع |
 هربج هدیز وید رب و هک اب یر اقع وش ةلرؤب زم خاتم قشعلوا هلی وا منی ر امجنسا

 زالوا ۴# ةتاوللا ۴ یمرولوار ذاق

 هرکض» دقدلوارغتملاحو تشک نش ده نالوا التم اخ رح هل بط ن دهم نحنا را 1

 جاقرف عن بودیا عارف بنی ز هلیلوتم ن ذا نزح قو نالوا «دنفنصت للا نیتواعا |
 | هرخآ تولا ن دینی ز یروپ نم لزم نلوتف الاع تتنلوا توک دلوالب اذنه «.ننزورط"نوک |

 أ دوآوا ٭ تناول ۷ نیوولوا داق هراا
 ۱ سد اوا نک انس هاکو و نضز اع محو هاک هدنه هذقفلوا برق ىلج عضو ثاماح ننه |

 || فق و نالوا دنف رت هلبا نیتراجا نیداوا :ضراع محو نالوا لصتم ه دلو لاصفنا |
 | لاصقنا ی دنه ه دنرورم نوک دعب تو دیا خار دیز بوز هلباوتم نذا لزم |

 ]| ك دنههسلوا توف داو الب » دنساتنا لجن عضو بودیا ذجنا جو نالوا لضم ةدلو

 ۱ زالو ت تاووطسا# رووا شنلوا هدن نم صز عارف هدلاح لوا

 ٤ هدنس هلبافم ید هلا ر ادق وش هور رع یناد یاکد فقو نالوا هدنف مصت هلبا « نیتراحا دز |

 فوالنا طنض هخش حاق رب جک ورع تۆ دنا ملسو عارف ها یطف غار و هوتن دا |

 1 هدنز یاکد لوا E دوو یا و هقنا ر دعلوا هورع دیز هدد

 هلی وا زولوا شنلوا افولابغارف ةلکخا تغارف هک اب قاک د هورع دیز ال اح دسلما عارف

 ود نو دگر دف اونا کن هان نلثمرحا هد هروب نم ت دم كناکدا لوا یقتعلوا

 ز الوا < تاوطا # ییرولوا ر د اق هرج ۱
 فقول وا نکرلرولا هرژوا دقر ئت د رل هغ طو یرلهقرت رع تولوا یراط فعض"هققو رب

 لب هلحومو هل ھم "را ها ز دقوش ورع یسنلوتم بولوا لولحم لزز ن دنتالفتسم
 لزهلحوم هلع هزاحا یرادقز رخ كذقو الاخ هسلبا صنف قەغ کا دف)واو زاما
 ندن !تناضا دیار ھه تولو اے سھتو عی زوت هبا روهش لھ ناتلوا نطو داوا

 هاشم هراحایلوتم هدنرلکدید زب و تاسلا لع هرم هغ ظو نالوا ناض قن هلا هفر یرادقه

 زالوا 2۴ ناو ۱ ییزولوا ن داق هکمامز و توبدر دلک د ن د هلغ 1

 هرعت كل ممورع هرم تیز دک دیبا ا.میلبدو را اصا رک لر تقوا یو دیز

 ید ور هلکمید مردپا باسع هرجا یکفورصم هارب هیلکلاپ یعضاوم نالوا جاتح
 یورع لوتم هرکصن دک د تنال للزمو قرص هجا رادق وش فورعم ر دق ند ام

 نلتزم هح دیا افیتسا دوخا هغملا ن د دی ز یتفورصخ وز هتسلنا دارم جارخا نادلزمم
 رولوا #تباوطا# یرولوا ر داف هطیص



{rvs 

ESE TEESE REE 
 ش۶ هلباهدحاو هففص لاش قلنوط شب و اید عارذ زوتواو نوباصراطنف زووا دیر |

 هرکصن دک د تا میلستو عیب هورع هدنس هلب اقم دنه یس هی راج كورع هليا سورف شب |
 هنسهنف ره لی وهاص لید ناح ورگ ه دک د تبا تلط ند ور یدنه هلباروب رم علبم دیز ۱

 عر سف وید رولوا دساق عب هلغماملوارکذ تق هفشاب هقشاب هنعولنوطو عارد كلاسو ۱

 ز الوا < تاوخا # یرولوا رد اق ۱

 ےهرد فلاب هئامیهو ةنلثلا هذه تعب لاق ناب ناو عينا ىلج یا نیتلا یعس ناو)
 لکوا اذکی ءاش لک لوقبال یا لیصفت الب ةئاع باوتا ةمنعوهو لدعلا اذه تعب وا

 عود ذل عاب ناو نفلاو عیبلا ةيمولعل الوا اتوافتم اعاججا لكلا میبلاحص اک بو |
 (اےنل م عو لایق ر رد) علا حصاذكب عارذ لكل ةي لو نیل ایم“ یااذکه

 ه رکصن دک دتیا عیب هپ هګ مار دق وش هورع ويد رد هیقو ر دق وش نس هبسوک نفی رب دیز
 ورک هساوا رهاط کیدا صقانر دو وش هک دا نزو سلبا دان ضد یدسوکو رع ۱

 3 داو هلوص هلس هصح ل دن یچس هسرلدد تودنا ESE هسرلدد

 ىر شمل اربخ لهو دجواي# عیسلا زاج لقاهدجوف اذه نا لع اندرو موا الیکم یرشا ناو) |
 ریال لكلا ضبق ناف درب نآ هل ناکصعبلا ض قوا عيبملا شی ناک نأ |

 (ةدسفملا طورشلا رخآ ین ناحصاق)
 هورع هرزوا قلوا هیهشا سعلا یسهاد كب ره وڼدر د هناد كرب یللایتسالارادقمرب دیز |
 :ند رم نم رادقم ه دق دیاصیالا ه دعب تودیانع قو ماسکو عیب هي هلا ك حوا ۱

 بودیا لوق هلیسهصح نادد الا نالوا دوخجوم ورع هسلوا رهاظ ییدیاصقان كت
 ر داق ه دادمسا ن د دیز نس هصح ن دن كن الا كيب نالوا صقا ۱

 رولوا # باوا #یترولوا
 القت ) دقملارحسفوا نما نم هتصح هذخا لقا ىهو ةئاع رفق همانا ىلع اهعاب ناو |
 . رفق ةئاماهنا ىلع ةمصلاهذه كنم تعي لاقناب اهاعساذااماخ (ميادبلاین اذكر رغنم |

 هدح ییعانع نیرفلانم دحاو لكل ىع“ مهرد هلا ریفق هئام اهنا ىلع لاقوا ےھردب

 تابوروملا ف باول ا كلذکو عیلا زاوج ق كشالف ءاوس امه ادحاو انت لكال ا ٤

 (ع ولا نم دعا طلا رمشی عيادب ) هب راقتلا تادودعلا اذکو ۱

 یوشرا رهنکا بودی عیب هور چ هيه ار دةوشویدردنوشراردقوش نس دص رع ردقوش دیز |

 ن دنوشرا ر دقلوا هصرع لوا الاح هسافب ناب ینسهصح تنوشرا ورد هما دق وش |
 ورع *تباو ا٭۴ رولوا كتسغنق ند ورعو دیز هدا زلواقلوا هدا ز

 زا نکلا یرتشلل یا هلرتک الا ناک د از ناو عيا حق و كروا هعو ىا نجلا لکب لق الا ۱

 ۱ (اصالم عیلا لئاوایف یناتسهق ) ةنادد هل سالو ءاضق ة دابز الب ۱
 ۰ سس

 و دیر

 | یرشلا ذخا صقن ناف لک ةصح نی مل نا بوتلاو ضرالا و نم عورذملا عب قو)



 3 ا 6

۳۹ ۳ ۶ - ۲۹ 

{vo 
 نیرسکعاناس قسهصح ندنمن كنود ره هرزوا قلواغود ر دق وش سالات كلم دیزآ
 هتساو ارهاظ ییدلوا م ودر دعلوا هدقدنلوا هحاسم هدول تودیا عج همولعم نع هورع

 (افنآ هتلئسم ت یح) رووا #باوطا# یدولوا ر داق هخسف یی ورع
 دز نیدعا ن 2 عفد دیز هرکصندکدتبا ضصقو ارش رشا هعولعم نن ند ورع یعاتمبدیز

 من لنا عن رک لا میم ون هلو وا نع یروب رم عاتم

 زولوا #< باوا # یرولوا

 ازاّرحا لقالاب د ةو (دسافلا عیبلاف ی 8 لم ) نعلا دقن لبق عابام لقاب عابام ار

 دساقلا عيبلا ف قثار رح ) راج هتاف رنک الاوا لث ان (
 كمرب ولشک هنع ورع هدقدلوا ردنا حج همولعم ن 3 هورع یس هب وب راطنفق ر دق و وش دز

 ةسلوا لینک هروب ره نم هلغل وا رض اح ه دعب سلحم رکب بو دیا ملتو عیب هلبطرش

  ۱رولوا # باوملا ٭ یرولوا رناج روب نم عیب

 لفك وا مع نيح لفك و ساجن جا اغ لیفکلا ناک نافالیفک نما هب طب نا لع عا هو
 لذکو و زفالالیقرمضحو ااه ناکوا سلم این اوضاع ل نکا ناک ناو ادساف ناک

 (عوبللان ٠م ه دیتفطا طورمشلاق هناخ ) اناعسا زاح

 مدان دیز هر گیت دیک | ملسلوعب هورعع هل ط رس كما عیب هر ا یس هصرع كم دی ز

 زالوا # باوجلا 3 :یمرولوا رداو:هنحسف ییبت:بولوا
 نالو دقعلا هبضتم الوا ىّرش شال كلما ام رشک ددعلا هضتف طرشت علا یا معع)

 دیس عیبلاق 3 ردر)مفنللل هان تسااهناف هعیشا هدادلا عسالنآ طرشا هق

 هلارمش الا ىلع هللا ورع دز  E؛ یسدصح ن د هاب کالم ید ی

 ال تاوطا * یدولو چ روب نه عب هبشلما ملسلو ج عب ههولعم ۳

 ) ءاوس زاح ضرالا ده ءاننلا فصت عاباذا ضورع هلاباب ی هداز رهاوخ عفش تو

 (عوینلالث اق ۰ . ینهرداعر) هعفسلا میفشللوهکب رم تنمواینحان ره هعاب

 رکصفدکد تا ملسوعم همولعم نعهورعییساشا ر دق وش نالوا هدنګا ناکد کالم دز ۵

 مح« یس ويد یدیالکد ې والعم ایش | نالوا ه دنا ناکد لوا هدعب نیخ هرج

 زالوا # باو لا # یرولوار داق
 لالا نالا ا هزاج اذكب تببلا اذهیف لام عیج كنم تعب لاقواو) |

 (سافلا میس ایف هناخ) هرس تببلا

 ر داق هکمامرب و هجو رغب هر « دکدتا زند یو یک ا

 زالوا اوت ا# ییرولوا
 نور هلباهدحاو هوفص با هصرع فقو نالوا هدورصت هلا نیتراحاییلرمه لب دی. ز

EOE leat ۰حک عنب  

 رواوا # باوحا ٭ یرولوا
 یخ فتو ام تلتف اذکو ةا ناو ردم ىلا مص نةف خو



۴ ۲۷ > ۱ ِ 

 ۱ -(دبافلا عيب ايف قتلم)

 ۳ ۽ ٩ دعب نيج نکآ پولی قیدودح رافع یکیپتیا رشا همولعم نم ند ورع دیز

 دن ی پویدنالواراج دو ie اا نایب هډعب نيج در دی زدسا ایل وا ۱

 ۱ وا * یرولوا ر داق
 ۱ هفرعم طزییالو اه تا فرع من یا ناک اد ازاج اهدودح نی و اراد عا ولو (

 (دس اغلا علا نم ۱ یف هبناخ ) اهن ارج

 . ال امو هرک ذ نودب عیبمل اف لخ دي اي عون #

 ا لوا رک دمزوا نالوا دوحوم هدمورک هدک تا عیب همولعمن < هورع قدور OE دیز

 Hi - زالوا ۴ »نزن لخاد

 قفارلاو قوعملا رک ذ ناو هطازشابالا رجلا عب ف رعلا الو ضرالا ینعرززا لخدیالو)
 ( ع ويلا ىف قتلع) عیسلا لسو اهمطقاو هعاقا میابلل لاقيو

 ر ەطوا هدکد نا مس هور ی FRY رب ن دنراهطوا نالوا .هدنعتا یناخ الم دی ز

 قلوخد كقيرظ ب وینا رک ذ ققفا مو قوقح دوخان بویقیارک ذ فحارص تیرا
 ۱ ی 4 ی ی ی وا رو و

 زالوا # باوا # یمرولوا

 Ere بن نافرک دریغ نم قیرطلا هيف لخدیال اراد یرنشا لحر)

 | اهقوعح لاقو اراد عاب ناو بوبشا تا ق اذه لق از کد دق افي رط اهل نا نط 2

 | قیرطلا هل ن اک اهنع ج راخو اه لخاد اهیف هلرشکو لیلق ىلكب لاق وا اهقفارم
 (رکذربغ نم میبلا لخدی ایف هیناخ)

 لرم ه دعب نیح دیز « ز دک دا ملستو عب همولعم نع هورع قلبم كم د زا

 توا مقر ییساش الزىم قلوا هلب وا زالوا لخاد ه دعب هلذماخلوا رکذ یس صرع |

 | زالوا #باوطا# یرولوا ر داق هربج هورع وید هليا لت هک اب یهصرع
 باک ق مالالا جش رکذ و دعا ن لخ دب ضرالا نم ةر شل ا تام ن نالع اوغجاو)

 تانا اضيا قتللاق رک ذو عيبلاو * عل اورارقالا ق لخ دب ضرال تام نا یعسعلا :

 (عویبلانم اف هبناخراتات ) طقافا مس ف لخ دی ضرالان و وا ٠

 هشورغ ر دقوش هک اس ییهصرع ر دق وش هدقدلوا ردبا عیب هورگ نس هصرع ثالم دن زا

3 9۳ 

 هرزوایهحوقلوا رقتسم هد هصرعلوا تودناصقو ارشا جد ورع E حج 0

 .كعا طط یرایچا لوا ورع الاح هساملوا رک دذ اح رص « دعس راجا ن اوا سرع
 | ر داق هعنم یورع ود زالوا ل اخاد ه دعب هلغهاعل وا ر کن راسا درز هک دفا

 ۱  زالوا # باوا ٭ یرولوا

 ۱ e ES چم کد الد ضرالا عیب ین رجلا لخ دور

 ۱ (عیسلای لخدیاهق راصبالا ر ونت ) رارعلل
 6 ورع بوید ملا عی ید دق وش هک اس یر دوبشا هدق دلوا ردیا عب براد دیز

 دز ٩



 یزشا ناو اهقفا مواهقوقح لب مل ناو اهلفسو اهولع هيف لخد اراد يتشاولو) ||

n r r IDIOTS:لس  

Kv 

 لخاد دعیب نخ نالوا هدنتس كراد هبید م دلا اشا خد
 رولوا > اونا # یعرولوا

 لکب لقيم ناوولعلا هيف لخدپ هلوه قج لكن لر اذه تشنج تب ةف اقا الی
 نم عیبلا ین لخدپ ولعلا افرع ق اما مهذرع یف اذه اولاق ولعلا هيف لخدیال هلوه قح |

 e تن a یعم نکس لک انف رع ی نال لا لث ااف شوق زکات و

 ( امورک دربعنم عياف لخد ايف هبناخ) اریکوا

 هک نقلاب قلعت اي ع ون 9 ۱
 نعلا عفد لبق بودیا اشا هشورغ زوب ك ند ورع یتیم كلتفج كالع ل و رع دیز

 ند دز ورع الاح هند د| قوا ارس اهشورع زوبحوا كن ندورزع انا لزم لوا دز

 قس هدا ز بور وشورغ زود ك ءا . هلوادّقع دیز ه دگد بابل یئورغ زویحوا اكل

 زالوا ٭ باوا #< یرولوا ر د اق هک ۰

 یاثلا نوک نان هشعلا قوه دقو نیلوصعلا عم اج ق e ا دع ءارتشلا)

 (عیباف هاشا ) الف الاورخآ ا اقاوا لوالان ی

 نود ورع نم لا ضبق لبق بود میاسقو عیب هلا ج عیب دم 3 هورعییعاتمرب

1 

۱ 
۱ 

 ل اخ دا هتف ه دنرلس امرع یعاتم دیز هساوا توف. دلاج یتیدلوا دب زا نربتس

 نب اللقتسم ی ۰ دقدنلوا عیب دوخاب یروب زم عاتم هلغلوا دوجوم نبع درج تر
 زالوا # باوطا# یرولوا ر دات هکعد مرولا

 ءامرغلل ةوسا یابلاف نعلا دقن لبق الفم تامو هضبقو اش ىرشا )

 ( طرشلا رایخلیبق رردر)

 یورعدی ز هزرکصندقدلا ند رکب یرو زم نگو 9-۳ هرکب همولعم نع یورع لوق دیز

 یی 7 بودیا حسف یس رکب هساعلوب بودا قانا ن دن دی ل دیزورع نږ ملسا هر هرکی

 رولوا #تا ولا #ییرولوا ر د اق هدادرتسا ند دز

 نوکیالو دقعلا كلذ حسف رایطاب ىرشملاناف ضبقلالبق قبام قباب سبلو هعابولو)
 (دسافلا عيبلا ق قثار رج ) دبعلا رطح ملام نعلاب ىزشملا بلاطب نا عيال

 هورع یدنه, ندع ن نطبق هدا بودا عج همولعمن 3 هورغ ی دیه یس هب راح دی ز

 یدعلوب نع ضب درج دیز هسلبارمبدن هليا قلطم ریپدن ی دنه يدور بیا ھا

 زالوا٭ تاوطا #یجرولوا ر د اق هیس یعس و صوت یر: ترود

 اظ نل هزاحاب یّرشل | صبقوا ن ن بأ ضبق رغد مسوا عملا لسو نا یفوتسااذاو)

 اضصرص هن ذا رغب هصضف ناونملاب اا هسی هدزرسد نآ هل سال هاهتتالو هارب وهو هض قوا

 ضقللا لقیامو ةبهلاو حيلا نم ىرشملا فرصت لطب و هضبق ضقني نا هل ةلالدوا

 (ع ولا ف نما نم ۳٠ف هصالخ) دالبنسالاو مبدتلاو قتلا قالت
 لبق ورع هرکصن دکد تبا استو عیبهلبا مولعم لجا همولعم نم هورع غاب ئالم دیز

 دع ی سک دوم ہہ دز



> ۷ 

 ی ورع و هلد مردتا من هک دعا ۰ نع ءادا دب ز هدکد تسا كع كعا عب هر هرکد یعاب لحالا لولح

 زالوا # نا وا« یراق هد ۱

 میبلا ق نيعتم یرتشلاق > نال الاح ناك نا نما ءافتسال عیبلا سبح قح میابلاو )|

 طقسب الف هاواسلاق هسفنقح طقسا لی نا هال كلذ هل نكمل الج وم نان ناک ناولآ

 (عویبلانم عیبلا سدح قح یف یوضر طبع) رشد قحق
 بويعا یلست هورع واه اا حو غولف ء نم هورع قوا هیقور دقوش دیز |

 ہلکا حسف یھب ورع هسلنا لالهتساو ذخا ابصغ رکب ن دن دی ل دیز ینوا نیدملا م

 زالوا * باو لا × یمرولوا ر داق ها ندورع یت دز 0

 اوا لثلا ینا لا نعص عیابلا كلم ىلا داعو بف ناف یر شمل ار بخ ینحا ل اعش ناو)

 e ضبق ف هزاز یا لنم اب ىناجلا مبنا عیبلا ءاضما یرشلاراتخا ناو

 a ورگ ه هک ی و ADE رکب مل وق هعرع دیز ۱

 هدب ز ورک هر هرکصن دک دنا + نمعندورع بو دیآ ع هعولعم نت یرکب ههرع جد دی ژز بولد ۱

 زالوا # باو ۴# یترولوا رداق هدادرتسا ی بوید یدیغوب ہ دغا رکب ۱

 ا و بیچ هنا گر نگ الا ق ر الا مجالور)

 یم كعاتم نانلوا ع هشورع نوا هليا عس نانلوا ریس ES سانلا نیب هد هدلب رب

 روک ذع عیب هقیقطایق بول رپ و شورغ زوقط ند هفلتحم دوقن نالوا ځار هدقدناوا ادا
 دی ز ندنسلاها ه دلب لوا هلغلوا ف راعتمهرزوا , قو دععنم هن رزوا س ورع زوعط

 هلم اعم عب هشورع كب نوا نا ر ډکو ق کا اچ ناسکس هتلوز هاورع

 وز هلا ما ن دنطاس فرط نی دق نن بو ست عهد ی ھجو
 كيب زوقط نالوا ین كع اتم لوا هرزوا قر اعتم دیز الاح هسلوا حار هیهقا ناسفط

 یدیا څار هيو جا "نایک هتلوز هدعب نیح هدب ز هرج « هدکدتیا بلط نږد ورع شورغ ۱

 ن دشورع كب زوقط «رزوا ییاسح ها زون یت هتلوز هلل وا خیار هپ ها ناابسقط الاح

 زالوا ناو !#یمرولو ارداق هکمامری و امامت ب :ویدلآ !ناصهنسورغردق وش

 كلذىف هداعلا ترقتسادقو ربناند ةرشعب اش رخا نم عاب نع ىدلاو لئس لزاوللایو) |

 ترهتشاو رن اندلاناکم ص ا دسج لک نو طعف مهنيايق نامالانوفرصب ما دلملا

 لا ىلع دوعن مآ نزولا یّرشلا بلاط٫ نآ نیعلا كلت عیابل له مهنیايف هداعلا كالت ا

 میهن اهقساتلاهفراعت ام یلا فرصت لاقف ةلالدلا قي رطب مهنیب ايد نیلیسلا هفراعت
 ( ع وبلا نم نکلاب قلعتایت ° ف هناخراتات ) هداعلاكنق

 یناصن لوا دی ز هسر و ناصءن سورع ر دو وش ندروب زن ه دیزورع هدنر وصول
 رولوا # اولا * ییرولوا رداق هغملا ند ورع

 نیز ءارکب هناا لوا ورع « :رکصزدکد نا ملسدو عادیا سورع ز دو وا هورع دز

 لوا 0 یا و نوعسه یی را ها راو

 مز ال ن ايد هورع ینلثم لر وزد علم بولوا یکلم لو رع رل هاب

 + يبرواوا



 ۳ ۶ و ےک او ا ید ا ا او ن لش

NF 

 رولوا ۴# « باوا # یرولوا

 | نیعت ال اهنال هتمدب دق اعلل عقی و هیزاحا ىلع یووتال ال هرتاند وا ربغلا مهاردب ءارشلا )

 هنز اعا ت یک + یک دتا جدخ هذا رصيال مهاردلا بحاص زاجا ناف

 (عویل این هیدحاقر) اهلثم دقاعلا ىلع نوک نم يهاردلل اضارقا

 ز هاب ی هد هما ه دی ز ییلثم كن 3 ها لوا ورع هدنروصوب

 | رولواشلو امکام نب رهغاب حلوا هلی وا م دیشلوا رحت ییارتشانب هللا هللا مەلا
 زالوا *باول ا۴ی رولوا ر داق ههلخادد هراهاب و هد

 ن ر اطق ره ه دز ورع ه دق دل وار دیا ارشا ینوب اصراطافر دف وش لورع دیز

 بودیا صبق قولاص راطنق ر دقلوا ید دیز بعید م دتا عسب هی هجم ا ردد وش از

 هلأ ها ر دفلوا 4 نوحگا راطنقر ھ ن دنولاص دیز هسکد هنسل

 #< اولا # ییرولوا رد اق
 : هلاکو هر هوا دسج نلک ل هرم رن لاقت کب هطنطا میلب لحز لاق لحر )

e e3 هم  eالا  Eتویلاز ) 

 ( ظ 3 ۳ ۲ قیط منا باز ) بش هلاکف مهر دب هلک
 عملا ف نيدقاعلا دحا قرص ع ون #

 ورک نکل بودیا عیب همولعمن هورع ب لک دقوخ یا هوهق هیقف و دف وش و |

 لوا ید رکی بو دیا EA هنضرقو هبه هرکب نیدعا ضبق یر وه وھق لوا

 رولوا * بأول ا# یمرولوا دهی ًاعرش هرو نم به هسلبا ضبق ربو ۲

 رج اولو زاج صبقلاب ماو هنهروا لحر نم هبهو یح هضبة فام الغ یر شا اذانویعلا قو) ح

 (ع ولا ف نردقاعلا دحا فرصتق اهرب طع) : نع ضععلاب زجأتسلایماو

 ۱ هو رگ یر و زم عام بودی ن 3 ضبقو عب هورگ هشورع قرد یعاتمر ندنالوقتم دیز]

 من ید عی ب هسلبا عیب ه دز مس ور د لا ورق یعاتمورع نرد لس

 زالوا ٭ باوا ٭ یرولوا

 زرجمال ینجا نموا هعیاب نم ضبقلا لبق هعاب و ادبع رخانف لجر یزشاول)
 (عویبلانف فالتخالا ۲ یف هریخذ)

 + طرمشلا رايخ باب #۴
 ی دنه هرزواقلوا نت یو دیز هدقدلوا ردیاعیب هورعیدنه یس هیراج دیز ۱

 هدندب لورع دنه نیدعا روس نوک ج وا« رکصن دک تا | میلساو عج هوز :همولعمنک

 رولا یکدوزمنع هسحول زولا ی نیک دنه ن دورع دز هساو توف
 رولآ تيد * باول ا # :

 ی زشملا لع مزلب و عيبلا ضقت ي مایا ناك ناف یزرشلا دي ف عیبلا تالهولو)) |
 (ع ويلا نم ؟6ق هرداعر) ی یو ۵ نو قادم زایی لب او ۱



.1( 
 مسزفکب كد هنوکج وا هدق دلوار دیا انشا همولعد ن ند ورع رکراب لورع دیز

 روح نوک حوا هرکصندک تن ضو اشا هلهحو وب ا ارت تولد رز دقوب عهد زر جلب ||

 ند دیز یروب زم نغ ورعهسلوا كاله هفنا فتح هدن دی ك دیز یکراب نړدعا
 رولوا #باوطا #یمزولوا ردداق هغلا

 | طرشلارابخ قررد)نعلا نمط ه دنع عيبا كله ناف ىر شم اراب عبا بلا كله نع عيل ا جرو

 وزا راتخ ىف لصف#
 هدنشهلباقمدش اردق وش نالوا هدنتمذ ورع نس هغاب كالم نالوا هدرادد رخ | لورع دیز

 علم بو دنا حس ی ی هاب دی ز نکل بودبا ار شا ندورع ||

 زولوا # باوا # ییرولوا.ر ن دا دنا ند ورک یرووب نم
 ان تک لاردنصر) مزالرمع د دفع هنا رو بو را ل L3 حسفول)

 ( هر لاھ ءا ءارسف

 ا تفحو هب زاجو لوقو ىس اوم نالوا دوحوُم ۰ دنماو ینکلتفح الم ورع دیز |

 هدنطتخ دنر لالتفح هدا ز ن ناد هتشرپ ه هرکصندک د تبا ضبقو اشا نردمروک همولعم نع

 ۵ دنراکاو لوضح,ر دق وش بودیا عدد قتسضارا یراعرا: نهن الوا ٠:دنیا بولوا

 زولوا #تاوت ۱-۸ رول وا طواس فود : دن ز هتنلوا لضاح هوم

 ثدح ام دعب و دوو یژتنلا ذي ىف هدابلاو ةرلا ت ود لطب ةب ورا رابخ )
 حبلا E یواتقلا رهاوح) اهاوات لوا اچاوانت لا ,درا هل نم دل ه دب لع دان لا

 (ناضاتق هلتمو
 زانو تو ۱*یمرولوا ردات هدر ههر یکلتفح لوا هلی تنور رابق دی ز هانروصوب

 راکالاایهتعررف ةراک الا دی ف نطرالا ئر ا كوف راک الو اهر لاضزا یرشا لحر)

 راضف هنا لعنة راك الالعف نال كلذ هل کی هل هن و لاراب اه درب نا ۍرشملا دارا

 (هب ورا زابخق كاع صاق) هسفشب اهعزز لاک
 ارتشا ندور رو نم لر دی زا دیره رخ یا اب بوک یاس ع دم نا

 یی هل تیژررایخ دیز نکیآلکد شاوآ رفتم لزمه دکد روک 1۳ رارکب بودیا

 زا ال وا # تاوخا ٭ ییرولوا ز د اق حسف ۱

 ربغتم ردلکدیک1 عودروکا املقم وب ره لزم دی ز فودبا قالتخا هرعودیز هدنروصو |
 لوف هدر دشمالوا مغتم.ن دنسالوا تک ید وزرع بودر دشلوا

 ز دک وزع # تا وخ ا۴ رز دکشنمق

 | تلا ئر لا لعو يع عم عنابل لولاف بغت 3ع :یرتشلا لاقف رعت ق افاتخ انا: ور

 رم دملا ى دعب ناخ دملا الت لث یقریغتال ها مب ةي رف ة دملا ناکا ذا اذه

 || فاکلاف ذكى رشم لوقلاف رغتت ل اهنا عياتلا زو ةنتن نی رشعدعب اهارتش اغ ةباش ما

 (هرو لا رابخ نم E هردذه ) نانعضاو ف اذکو و یّوتفلا" هنلغو ۱

 ]| کن دکدشانغدواهنولس ئ تهی زاجر هل لوقرب نالواهدزادزخآ كور رک دیر

 ٭ دی زر



۲ 

TR ETT TE 
 رولوا ٭ باو جا ۴ یرولوا رداق تف یی هلا تب هر

 نوکبالو كلذ زوال هر هتضز نا هالاقو هد و زلاب الجز لکو م ۶ هی اش یز رشاولو)

 (هیورا رابخ ىق ناطق ) لکولا هب و رك ل كولا ةیّور
 هلغلوا مدهنم یرازند یرادقمعارذ زوب كنهعاب هدعب بوروک ىس ەغات كف كورغديز

 رکصن دقدلوا رفتح ٥ هليا نع عفد و از رسا ند ورع نیددروک زا گن دعا لوا دیز

 هدر هورع یی هاب بديا عتسف ین هلا تن وز رابخ لاک هدکدروک دعا دز الاح

 رولوا * تاّوخا# یرولوا رداق هداذرسا ن یکیدری و و

 (هرب لام یر شا نجف ق تلم )القالاو رمضم ازتغتم هدخوف هار شر اتشیآرنمو)

 ارتشا هرکضند ةثتترب هدعب توروکنوت نس هرتشطو نیسورمابوزاو هنلزف لورع دیز ||
 نکیال کد شلوارفتمالضا تولوت یکی کندز امدقم هدقدزا وهم نوجما صبق بودیا

 زالوا ۶# باوطا# یزولوا رداق ا ات لبا تد ۇز رابخ

 ) اا رایخ ق رک ) ال الاورغت نآ رخ هًأزام یزرشا نف و
 یو نک بنا اجا لزم ل ورع دیز  EE DOینو عیج ن

 منخسف یی هبات: و ررابخ لصاَمکب هداک دروک ی م ی عج دیز هسامروک

 رولوا # تاۋا # یرولوا ر د اق
 (می ورارابخیفررذ) اهنوبب غیج تب ور بج لب اهنگ و رادلا ح راخ ننکیال)

 ن دی و اعد "دماغ كو رغ زد کنگ شا انشا ندوزع:نیدمروک لزم لورع دب و

 دارع حسف ین هليا تب ۇر رانخ كجامکب ۰ دک روک له دیز الاح هسلبا اربا ینتمذ

 یمن وید ز الوا راج حف بول وا ظق اس تب ور رابخ ءانپ هروب نم ءاربا ورگ هدکدحا

 زالوا ۴# ناو جا ۷ یرولوا ر داق هغلا ند دن

 ةن ورال اق هیزاخا جعل ىع اھا قال یزشلا هب ور دنغ هنقوف رانا ت توس ااا

 قح الا ماعلا ءارالا دعد یوعدلا عوسال (دیورا رابح ق یوضر ط.) عيسا م زانالو

 (یوعذلاق هاشا) ه دعب ثاداح

 هتسرب هرکصت دک دشا اراشا همولع» نک ند ورچ نیدمروک ییکلتفج كلم ورع دی
 اا تس وررابخ تاصاکب هدکد روک ی لتفح دن ز الاح هسامروک یکلتفح دی ز بودبا روزع

  ۱رولوا # باوخایرزلوا ر ذاق هع یت هلبا

 (ع وبسلالواقیواتفلا رهاوح ) نامززایضع نالطبال بیعلاو ذب و زا رايخو)
e OLE NE 

 یکدروتک دلو نود خنک 13 نتا ر ورع ار رام یکی دتبا ضبقو اشا ن ڈور دیر ۱

 رولوا #ناوطا »یرولوا ر هات هدز هورع هلا ترحراذخ ین هیراح دنر هسلواتمات

 ||) میابلا اعف یکی ةلدعلاةدح اولا امر یطاقلاف لي اكءاشذلاالا هیلععلطوالا هیعناک ناف |

 داف نهدداهش تدیأتد دقق يلکنا دام  iکو نم بل یخ



#۷ 

 3: | ینیدلوا لجخ تن هر راح هرکصن دک دا ضصبقو اشا ند.ورگنس هبراح لو« رع دی زا

 یبهیراح دیز هسلو تبان اعرش ینیدلوا تیعم هليا بیع ل لوا هدن دی ورع هساوا رهاظ |

 رولوا باوا یعرولوا ر داق هدر هورع هليا بيع رایخ
 ۱ تقو تالذب یربشلا عي لورخآ دنعو عیابلا نمال عيابلادنع ت TOE یتشا اذا) ۱

 ۱ ناصعت هدالولا بیسب E ذا درال عويبلا هباوریف ناتیاور هءةدرنا هلله دقعلا |
 تسلا لصح یذلا سمسکتلا نال مال ته ی درب ی یهاط ٠

 لبلاو (بیعلا لئاسم ی یناهربلا ىواتنلا ةع ) یوتفلا هيلع و ادبا ل وزيال ةدالولا ||

aعویبلانم ٤۱ف یناهرب 8 هدالولاب لوز بيع ب  ) 
 | الاخ هسلبا قابا ن دندی لدیزرکب هرکص د دک دتبا صبق و انشا یرکب فوق اورج دیز ۱

 زایخ یرکب دیز قجلوا تباث قابا ید نکیا « دندیورع رکبو بو دیا تدوع رکب ||
 رولوآ* اول ا* یرواوارداق هدر هورع ها تبع اا
 را > ق راصبالار , ون هدروا نعلا لک هذخا راهلادنع ن لا صتقنام هبرشع دحو نع) ۱

 ادبعیرشا (بیل اراخ قلب ر ئتسنملا eg E ۱هلکبویعلاو و(بیعلا

 دبعلا ضحي ىح عیابلا عم هل ةموصخال ضبقلا دعب قباف

 ( بنعلا لئاسمق یا .ةبنم )

 نس هلج یخ دور میلستو عیب هورع هليا هدحاو هقفص هشورغردقونینوبق ردقوشدی زا
 | هنیراعدق بیع ر دیا ب اجا قیرادر كنجاق رب ندرانویف ورع هرکصندک دا صرف |

 أ در تویعا دز هدیز هلیرا هنصح ندنم یرانلوا بیعم هلبا عدق بیع ورع هلا علطم |
 رداق هدر یس هلج نسسنساضر «ادیز هلغلو! بیعم یحاقر ۱

 زالوا ناول ا یرولوا

 لبد دقعلا دعب ثدحوا دقعلا دنع ناک ابیع هضعب دج و من عیبلا عج صف ول )|
 الك وا بوتلا و ضرالا و مرکلا و رادناک !دحاو اتش عیملا ناك نا رذختب هتاف نه

 رایخاب یرنلاف دحاو " يک ی نیش وا هدحاو و ءاعوی ابن زووا
 هنال ضرعلا نود ضعبلا درب نا هل سالو لکلادر ءاشناو ن ملا میبک لکا یضر ءاشنا

 سال ءایشا وا نيش عیبلاناک ناو نایعالاف قاقتشالا بیعوهو بيع ةدابزی !در نوکیا

 یزنشلاف ةفلتحم دیعوا یف انزووا ایلبکوا انهریضو دیبع باک دو و مکا :
 الا لكلا دربنا هل سالو هصاخ تنعم ادر ءا اشناو ن جلا عج هعزو هیر نارا ۱

 عیاملا ءاضرب وا یضاقلا ءاضقب ال سونا و او کادر م ایضارتاذا

Ça 3 2تیعلار اخ نم ) 

 هنشارذ ك هریغص هی راج نالوا هدنشاب زوقط نکس ییدتبا صبقو اشا ندورع هلدیز |ا
 راح یدل وا هلا 2 هر راح لوادز )وا تان هرزوا یعرش هحو یتیدلوا ردیا لوبن

 ۱ رولوا تاوط#۱یرولواردأق هدر هورگ هلبابیع

 ,ia اعشارفلا ىلع هلدحلوبب لات ناکنا شارفلاف لویب هدجوف امالغ یرشاناف لاق ) |

Rj 

 و ام
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 ةموصحا كال ة داع شارفلا ین هلثم لوبیال لاحم یبصلا ناك ناو بيعلاب دزا كمال
 اساجنوا ایعاب ر نوکینا شارفلاق نولو ىذلا ناییضلانایلا راشا باکلا بحاص |[

 موصل ثلعالهناف شارشل E RG or ذهزواجاذاف

 ١ یف اسد یضاقلا ندا حرشنمالقنیورقنا) تلاد زا یف ۷٤ (
 | ضصبق و ارش | ند وزع ها وو یدنه ین هیراح تیعم هلبا تبع رب لور ع دیز

  ۱هوا تبا اعرش یتددلوا یرخآ يدو تیعردنا ت اجا ندر دنه ه رکصندکد تبا

 رولوا # باوا یرولوارداق هدر هورع هللا تیعرابخ یدنه دز
 تیعلا كد ضرب هلال هم میل ی ذلا تیعلات دربنا هور

 . (عوبملانم ٩ یف لببق هیلاواو )

 ملست و عس هرخآ یتاف یکیا كمزوا وروق مق ترد ییدتیا ضیق و ارشا ند ورع دیز
 اعرش یفیدلوا یعیدق بیع ردیا باچا یتیدر كمزوا لق یکیا نالق قاب هرکصندکدتیا |

 ر دا هدر هورع هلا تیعرابخ ییزوا اف کا لوا دیز هساواتیات

 رواوا باوا یمرواوا
 تیعلا درب نا هل ابيع قابلا وا امهب دجو مت ابهدحا عابف امه ضاق نیش رشا )
 الف نئاعوق ناکولو هعصت عات دب دیع هل ز رع وهذ هضعا غا و ءاعوق امان یزشاوآو

 Ela) م درلا عنعايف ىتغملا ةينم ) نيدبع هل

 حاقرب هرکصندکدٌسا ی شو مت سد و عجب همولعم ۲ نمن هورع یدنه یس هیراح بازا

 رهاط یس مرار كيا باما نم + ناص نرالا دنع هدنلحاد حرف كن هب راح ه دنرو ره نوک

 دن زءیوعد ولد ید هدوجود ن کیا کیا هدکناب كس یس هراب کت هد اح ندد ز هرع تولوا

 هههدخءبن ز هدقدنلواتارا هب هد خو ننن ز را هاداع نذر اصو اه دک اہ کد تناراکنا

 تیعنویلوا ثداح هدنناب لدن د زحدقم نوک ردقاوا تولوا یس هراب هدنلخاد جرف لدنه

 هدبز یدنهو لود نیراتداهش تن هګدخ او نیز ا اهسناتداهش هدر دعدق

 یرو رد نع ب ودیا در هدیز یدنه ور بواوا جج کک روب رم ےکح هيلا مكح لبا در |

 رولوا اب اولا یرولوا رداق هدادرسا نددیز ِ
 ءاسنلا ةداهشب درلا تشب هنا افلطم هعاعس نبا هباور ىف یلاعت هللا هجر د نعو )|

 یلاعت هللا هجر فسو یبا نع هعاعس نبا تنم فو لبطاالا لاجرلا هيلع علطیال ايف

 اهر ءاقتر یه ناق ناف ه اهب درر اهنا کاکو ا
 لثمق درا لا ءاسنلاالا ر سوم هع دق یک اهبنا یعدا اذا اذکو مد میابلا ىلع

 تلد لثم نسل لسا ن دم نع یکحو هدحاو اما لوق اذه

 )+ ا نھ ۱۶ ین یناهرب طبحم )
 ITT تیعلاب درا جن ءا ا نت

 قو من می ورک هت ورغوی یش هات شورت وب دن

 هضط حر, ندنظب ماد هدنناب دنه كن هر راج بت ودنا ئطو ین هراج ورع هرکصذادکد تا



{rai 

 "|| شورغ زوبجوا نجا هللا ضرر لوا یت ك هیراج ب ولوا رجاط ینیدلوا هرلم
 رداق هتعچا رم هدنه هلبا شور یرکی زوپ ندنمن ورع هسوا

 رولوا # باوا # یرولوا
 وهفراحلا داع ین ةيجلا وا ناف امت بج وام لڪ هراک یف ىرودقلا لاق )
 دحوق ٥ ا یهو هی پول رشا( عویبلان م ۱۵ یف هبناجراتات ) برع

 عيبلا فصن تاف هال فصن و نيهردب عجر هسجخ هصهنب ابيع
 (بویعلا لئاسین قفطا ةينم )

 بیعم هليا بیع ردبا باجیا یتیدر كن هیراج یکیدتیانم عفدو ضبقو اشا ند ورع دز
 كني راج لوا هسلواتوف هدندیكدبز هی راجنکیا هدنددصدر هورع بولوارهاظیتیدلوا

 دیز قصعلوا تباث هرزوا یعرش هجو یغیدلوا بیعم هلیا بیع لوا نکیآ دندی ور
 ۰ رولوا #باو #۱ییرولوا رداق هتعحارح هلبا نم ناصقن هورع

 ٭ باوا # رولوا مولعم هلیا هن نمت ناصقت هدیروصوپ
 هلی ررابخا كفوقو لها ضرب

 لعشفتودذف- اف هقلطا هعیاب ءاضربدروا هناصقنعجر یشلادنع رخآ ب يع ندحولف)

 ه دف دادزاف اضی رم هارتشاذااملعمو جارعملا ف اذک اهرمغب وا دن واع فا ناک اذاام

 اذك شارف بحاص راص اذا نسلا محوف اکهدربنآ یی دزا هل سل هناف
 ) خويلا نم بویعلا قئار رص) هقف)ا هنار

 ینیدلوا ٥ هالتم هنمرم ضر كل هبراح یکیدتبا ن ۾ عفدو ۳ ارش: ندور در ز

 بولوا دتشم هدایز هدندی ل دیز یضر لوا كن هیراج نکیا هدنددص در بولو رهاظ
 ینیدلوا ةاللتم هروب زم ضم نکیا ه دندی ورع كن هب راح لوا هسلوا شارف هبحاص

 رداق هتعجا مهلا نن ناصقن هورع دیز قحلوا تباث هرزوا یعرش هجو
 ( هتلئسم تر ) رولوا # باوطا# یرولوا

 یعدق بیع ردیاباجا یییدر لرکراب هرکصندکدتیا صبقو انشا یتیرکراب ورع دیز
 هلکعا هنب تماقا هدنبایغكورع هیارشو بیع بورونک هبیضاقیرکرابدیز هلغوا یهاظ
 نداضق و اضر بورونک هنلّمم لورع یریکراب دیز هدعب بودیا لی" ید یا
 دیز هسلوا لاله هدنآ رکراب هرکصت کد تکبوغارپ هدنلزمم لورع یرکراب نکیغوب یرب

 هدکلزم بوروتک یربکراب ب ودیا تابا نیدق بیع كربکراب هدنر وضح یضاق درحت
 رداق هدادرسا نذورع ین وید مرولوا کا 23 جسد هلذارب

 زالوا # باوا ٭ یرولوا

 ىلا مالا عفرف ةبراخا بيع ىلع ىرشملا علطاو عيابلا باغو لجرنم ةبراج ىرشا )
 تناخ لدع ىدي لع اهعضو و ىضاقلا اهذخأف بیعلا و ء ا هدنع تاناو یضاقلا

 ١ هتيغ ناكل تبدیل عيابلا ىلع درلنال ن 2 ا درو نان یل ن ل میابلا مّطحو هدي

 چت سسس مار تم سگ تداوم ol هیت a اب ضقيإ ادا ايق اذه نوک نا ین تلق ةصالخلا یف لاق یتشلا و اع ءلالهلا ناکف|

 ٭ یضاملا



{ne 
 درات عيابلا ىلع ىضقاذا اما لدع دنع اهعضو و هثم اه ذخالب عيابا|ىلع درزاب ىضاقلا

 ىلع ءضقاذه نا بابلایأم یصقا نالیرشلا درتسب و میابلالاعنم كلهن نا ینینیف

 انباحا نع نیتیاورلا رهظایف ذقنی هنکل مصخریغنم بئاغلا

 (بویعلانع * ءارلا ین صالح اف اذک بیعلا رايخ یف ررد )

 تاپ راج هرکصندکدتبا میلستومس هرکبیخدورع میلسنوعبب هورعیدنهی هیراج دیز
 هدکدتیادر هورج هلا بیعرابخ یی هپ راج رکب هلغلوا رهاظ ییدق بیع ردیا باچا ینیدر
 ناصقن دوخاب در هدیز هليا بیعرایخ ورع الاح هسلبا لوبق هلیساضر مکاح مکحالپ

 زالوا ٭ باوطا ۶ ییرولوارداق هعوجر هلیا بیع
 یناثلا اهو اهعابو اهضبق و ةبراج یزتشا اذا نویعلا ص ىف رکذو ةبخذلاقو )
 مصاخم نا هعیابل نكي مل ءاضق رغب هعياب یلعربخالا یرتشلا اهدرف بيع اهب رهط مت

 (عویبلاین هیناخرانات ) هابحاص ذخا هپو هغږتح ینا لوق ی هعیاپ
 رولک مزال د ز هدکد تادا مه عوجر هلبا نت ناصعن كن هروب زم هیراج ورع هدیروصوپ

 مححگ هسلوا ص هنی رزوا هما ردقوش ندننناصقت هلیاورع بودیانظ
 زالوا # باول ا # ییرولوا

| 

 درلا منتعاوق هب زارر) صعتلاد عوحرلاو درا جعل لا دعب ءاضرلا لع لدب فرصت لک (

 یاعت هللا هجر مامالارنع صلاا حصبال هيا لوالایرشملا اصولو (سداسلانم الامو
 (رويزملا لحما نم) هلقحال هنال

 جالا ندورګ دیز ءرکصندک دنا ض قو اشا ندورع یدنه یس هیراج كورع دیز
 هنعدق بیع ك هبراح ل وا دیز هرکصندک دید مدتا ءارپا ندب واعد ماع یتمد ردق وب

 رداق هدر هورع یب هیراج هليا بیعرایخ هسلوا علطم
 زالوا ؟باوخ !# ییرولوا

 نعالبیعلا نع ءاربالا ةءاربلا تحت لخ د تالبق ىل قحلکنم یرب تنا عیابللیرتشمل ا لاق)
 (روک ذلا لحل ا ىف هيزازب )راتخحلا ىف قاتعسالا

 لدیز هیراج هرکصندقدلوا رهاظ یلج كن هیراج یکیدتیا ضبق و اتش ندورع دیز
 رداق هدر هورع ېب هي راج هلبا بيع رابخ دیز الاح هسلبا لج عضو هدندپ

 زالوا*# باول ا × یرولوا

 یرتشلدیقتنامناف ةموصخ عاملا عم هل سبل ىرشملا دنع تدلوف ىلج هما ىرتشا (
 ءارشلادنع ليحل اب عي لنا ةيعلا لكبال ناصقتلاب عجر اهسافن

 ( عویلانم 1ف هیزازب )
 در هورع بولوا رهاظ ىلج كن هی راج یکیدتا نع عفدو ضیقو ازشا ند ورع دیر
 ل وا هسلوا توف هدنجما یسافن بودبا لج عضو هدندب كدیز هیراح نکبا هدنددص

 هلبا لجناصن هورع دب ز لوا تباثاعرش یغیدلوا لماح نکیا دندی ورع هیراج
 رولوا #ب اوت ا#ییرولوارداق تعج اح



 لدب صفقول و لصلا ل دب عم هدر هلف ر تم اع دحوم لام لع الا ےد اسع اغار

 1 درال هح الع» لاز ناف هحالعالب لازول انهلیقرلصلالدب در تیعلاتالد ل لازو ضا

 ) ۳۹ ف نیلوص (

 هنعدق بیع ردبا ب اجا ییدر دنه یس هیراج یکیدتبا ضیق و اّتشا ند ورع د: ز
 یرعكبعلوا دنه هدعب نودناآ ےل تو مس هرکب یدنه دیز ملطم

 دندب یفیذلوا دوجوم هدندن دیر لر د تیع تواوارهاط lm ر دا

Eهور ۶ هلبا رخآتیعلوا كد ز هلک در هدب ریدنه ر کی هلن ۱ اح ےکح  

 هلکع اعم هرکصندقدلوا ملطمدنع تیعردیآباجما هدر درج ورعهدکد تسا ی

 رداق هکماجسال )وق یدنهن هد زولوا طقاتتیعرابخ ےہاکلا نوعا كنس

 ( رهام هیاوج مه )زالوا #باوذحا» یرواوا
 هدنز ورک هر کز دکد تا ۱ ن ن هو میلسلوعب هموعمن هور ,ع یدنه یس هد راج دد ر

 تولد مدا لوبف یخ جد دز لآ دتا در ب هن راج یدلوارهاط یعدق بیع كن ه. راح

 دادس نع تو ور و هدیژ ی د هسا وا ها هدسلک وا هب راح ن ۰

 هرضاحدنه های 2 دّنر را لو جد بود مدتادر نسهورګدب ز زدم

 رداق هکعد 23 ینغو الا ف هر راح قوا هلی وا ینا لکد

 زادوا اب اوت »یمرولوا
 سو هی راخا نكت لو درلا عا داملا لقو اهدرف اب اع اھو لح و Fv د راح قرشا لجر)

 دز .E هحولا اذه یه عيبا نال درلا مازا

 ( عوبلانم یواتفلار موج
 هدنس هص رع یه نان ندا 3۶ تاشو تیام شتا RÊ ی ندو رگ كن ز

 دنر هسلوارهاطیچیدلوا اوا لروح هدنناب گور و توک الصاع لو 2 ا عذر

 زولوا#بآوت اولا ینزولوارداق هغلا ندورگ یرهب رم فک ۱

 نکات عج د لس عل ةيسرافلا و هداسف هب رهظ تیل لو دعرز و لصبلا ظ یّرشا (

 ( عويبلانم بیعلایف 1ف هب زازب )
Erه دکدشا نم | یو رع ی وقف ناالوا ن  

 ندنوعاط لوا ورگ هدوعل ب ولد مماض 5 دسرولوا ندنوعا اط وب ور < هوروق هرکبآ دز

 مزال ناعصییتیف < داور مع دوخاب در ه :رکب یرو دم 8 دز هساوادل اله هدندن و ۳

 زالوا # باوا ¥ یمروو
 نداض ۳ اه دس كله ناو اهم فعال bn لا و هخارح هب و اس رف عاب ندو

 (ع ولا قبویعلا نم تاقرغتملا ق هنق) بلو سالا ددا تااهو هدخاو

 اهر وا قلوا ندنسنحلوا ی هراحورع هلکعد ردندنسنح سکر حردرکب مهراج ه ورعدی ز

 | هیراج هرکصندکد تا هلازا قب رکب و ٌیطو یب هیراج هدعب بودیا نم عفد و ضبقو انشا
 هذخای هیراح دیز الاح هساوارهاط یتیداوا یسنح ۳ ضواور قم ا ندسنخح لوا
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 رداق هعوجر هدیز هلبا نن ناصقن بويا در هدیز یب هیراج ورع نکیآ یعار
 " زالوا ۷6 تاوطا ۶ ییرولوا

 ) ابتو دیراج یرشا  eا اهب دجو م هوهشب اهسوا اهابقوا اهّطوف
 ٹداح تص اهنمالک نال الوا يطول ااهضص ةن اسو اركب تناکءاوس یا اقلطم اه در

 | خرا اذاو هعطنن اک عانتمال !نال اه ذخاب میام ہلا یضراد

 ۱ ( عویلان نوه تیعلا رایخ قررد ) عانتمالا لار 0

 | صیق و رشا هرزوا قلوا یعونصم دوم هرو تالوار روهشم سانلا نیب ندورع دیز

 : یکیدیآ كنھن نالوا نود SU هد رو هدب بويلواادوم هرق ادفترادرهوح یکددتا

 ۱ رولوا *ںاولا٭ ییرولوا رداق هدر هورع یکنقن دیز هساوا تبات اعرش

 | هروهشم سرفوا نالفسرفلسفنم 2 رک دو ایر فرجا نم رشا صنعش نعلئس)
 اهفصب وان ویل ءان ا شا اد دادیم 5 ۰ بل له هم

 ( هیادهلا یراق 3 ئالد طعم نیت ۳" ۹-۳ هلو ۱

 هه ھن هام ۹  تودنا ملسدو مت هر هساغ یرف همولعم نغ ییز ى هر راح دره

 هشناع هسلوا رهاط ییبدلوا ی ءدق یبعردبا ب اما قیدز ا هب راح هرکصت دکد تیا

 هر 1 لاو ندده هسا ٹہع ناصم دوخا در ی هب راح

 زالوا باوطا»# یرولوا ت
 ( در عنايت هر رزب ۱ یسب ۳ جال و دریا | بیع ىلع علطا ء.نعانع یزشلا ربا ) ۱

 2 رررغتلا عه ناغلا لر ایش ف لصف هر

 1 ملسو U هک ید ورع ملس و عیب هورج الناس حاف نيعورب رعت ییلزیم تالم دیر

 زالوا *تاو ۱۴ یمرولو ارداق SEE هسلنا

 اسب یا ده نکلو درال هنا نوغلا ف ن ولوت یناغت هللا هجر انناجکا و )

 یدنقرعسلا نیدلا ءالعمامالا هرکد ةحبأرم هلتسعالال دتسادرلا قح هل تو کی رغ نوضمی

(êsa SSRIS 
 0 یندورع ميلستوعب هور هليا شح اف نیعورپ رغت یزمرب ندا هکرت یس هثرو كنانوتمیز
 | ردات هلا ندرکب زی نو ی یرو نم جب رواج ین جی9

 رز لوا ۴با رس رو
 | لوقف ئال و ایخالب یعساا همز لالهلاوجم حس عنعام هب تدحول طیعنایفو )
 ناب عیاباا لع E در راما نا لاعت هللا هجر دج ۰ نعو نفر ,طلا

 (ذحارلاو یلوتلا ق یناتسهفر)
 ۹: رب رذد E ورک ه PEE ملسدو عیب همولعم ن ٥٤کب یورع لوق ددر

22:72 
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 زالوا# | E ارداق هدر هدیزویدمدیشالا الرا شح اف نیعوری رغد
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CAN ۱۹  

 نیغلات هدربا ! هيف نیغلا عام دعب كاللا فرص ملا نومغلا ىرشملا هر شناور

 ( نواز ید یواح )
 ]| یم لوا ورع هدعب بودیا نع ضبقو ملتو عب همولعم نم هورع لزم كلم دیز
 | شحافنیغو رب رغت روب زم عب دی ز هرکصندکد تبا فقو هلبا مزالوخگ فو هتهجر

 زالوا # باوطا # یرولوا هعوعص هلا یوعد وڏ یدنشاوا هلا

 تدمر جد ور تودیا ملسو عب هورگ هلا شحاف ناعوربرغل ىن نم هاب کلم دی ز

 لوصح هدقدلا ها ر بودیا حق یب دن ز هسلبا لالهتساو ذخا یلوصحتو طض

 زالوا # باولا # یرولوا ر داق هغلا هنس ندر نوا هکلهنسم

 ِ ف هاب هنس ا ید ور رگ میلسلو عیب هم ولعم نم هورگ نس هاب نوتب ز كالم دی زا

 | یسهنرو بولوا توف ورع هرکصذدکدا لالهنساو ذخا ییاوصح و طض هرزواتیکلم
 یوعدوندیدشلوا هللاش ب >افیغورب رگ زور قم دی ز الاحراهسلنا طض یاب لوا

 ندر نیلوصح كن هروب رم تدم هدقدلا یی هععاب بودیا تابنا یشحاف یضو رب رغدو

 زالوا # اوت ا# یرولوا رداق هرج هب هبرو ود كالوا نماض ندزکنام دوخاب

 لوقهل "یشالو هرابخ طقس هنایطاروهظدنع محسلا نعام هبندحوا عیسلا الهول )
 للاعت هللا هجر دم لوق فر وهشلا وه و یلاعت هللا هجر هفینح یا

 (عوتلا نما اف هناخرانات)ل

 قلا هوا كارب نوا كلربو هرب نوا قلنا تارشا # زدرادقم هب شحاف نغ هدناویس
 راقعلافو هدزاب هد ناویلحا فو ےن هد ضورعلایفلبق هیفسانلا ن اغتیالامو) ردشحاف نیغ

 نیموملا عوعن تلخ دیالام لبق و:دزاود هد
 ) هرخآ ۸ ق نیلوصف)

 هدهد بودا ثادحا اب هنیرزوا هصرع یکیدلبا صیقو اشا همولعم نع ن د ورع دیز

 هنا تماقا هنساعدم و یوعد ويد یدیشاوا هلا شحاف نع وری رفت ر وب زم عیب ورگ

 زالوا #باوطا# یترولوارداق هغلا ند دیز یی هصرعو علق یتسانپ دیز بودیا
 , (ركلارس حرش ) كالهتسا ءانبلا)

 هدنکلم ل ورع هر ذدکدتیا ےلسن و عس هم ولعم نع هورع یتیرلنویف ردق وش دیز

 یدیشلوا هليا ش>افنیغو ری رغتروب زم عیب دیز هدعب بولوا هلصاح عورفردقوشندرانوبق
 هلصاح ندرانوقراعورف هدقدلا یرانوق بودیا .تابثا یشحاف عو رب رغتو یوعد ود

 رداق هغلا ند ورع یتیرلعورف وید رولوا شالوا مب یوا هلبوا یدلوا
 زالوا # تاو ا ۶ ییرولوا

 هور و ضبقو رشا ندرکب هلی تفاضا هورع ی دقعننلزم كرکب هلبلیکوت لورع دیز
 یوعدوبد یدشاوا هلان باور تر < هرکضادکد با مست

 i رداو هس یہ كحدبا ت ۳ یشحاف نعو رب رو

 . دولوا * بو یرولوا



 تو توست وتو تست

 ا توب

 هک و ¥

 (عیسلانم نوسغلا رابخیف هینق ) درلا هلف لالدلا هرغ نك میابلا مرغ لولو )

 دج يلوتلاو دارا میبق لصف دل

 شورغقح رب نوا هورع ويد م دتا ازشا هشورغررب نوا یرلعاتم یگتدتبا ازشا دیز

 ند دب ز هشورع قاب نوا ی رلعاتم لوا ید ورع هلکعد ها اشار دساهب رکد

 تبا اعرشیکیدتا ارشا هش ورع نوا یولعاتم لوا كلاس ز هر ؟صندکد تا | ارش | هما ر

 رولوا ٭ںاوم 6# یرواوارداق هدر هدیز هلغلوا دوجوم یرلعاتم لوا ورت هسلوا

 هثلأ هچر فس وب یاد و طح هل لإ و یفوعیلا دروا هک هدح هجا نرم ی هنایخرهظ ناف)

 امهیف ء د طك لو د ES نعلاب خالا قیر اهیهیفزیخ هللا دجر ده دنعو ا4: 3 طح

 لوق الو را ی ملا همز لالهلا وحش نم زح سا عنعام هب ث دحول طلا فو

 مالکلا ونعاب عیابلا یل لع مجرب و مب میسلا ے9 در i نا هللا هجر دم : نعو نیورطلا

 رهظف كذلیع ءانب ی را نیا اذكى اتم ةد یر شمل لاقول هناب رعشم

 د زاب نوتتیال ےب راز اد ؟زقب تو وی ناک هفالخت
 یناکلاقاک دراب یتشال هنودب ورب رغتلا دجو اذا دزاب ین نا حخلاو لاح لکب

 ۱ (اصطدیلوتل ف یناتسهق)
 ردعافهشورع قم زرب هم رزوا الاحو م دتا ارشاهشءرغ قگررب ینویقر دق وش دیز

 ر رز یراتونق لوا هلیدنز هرکصن دکد تیا سو عیب هشورغ قح ررب ةيلوت هورع بود

 هکعامر و نس ی N هسلواتناب اعرش ییدتنا اشا هشورغ

 رولوا ٭ باول +۱ # یرولوار د اق
 (ةلوتلاف مک ) ةىلوتلا ىف ط>و ٠ 0 هنع لکد هذخا ةار٣ا یف ناخ ناو)

 هک دسافلا میبلا باب 9
 فرطهفولعهخا ردقوش نانلوانیبعت ندتلود فرط هرغص دیز ندندالوا یراناخعرق
 ندموف راده زج ورع ی ےسدصو لدی ز هرکصندقدنلوا هلاوح هني زادهب رحهدلب رب ندب ربع

 زالوا باو #۱یمرولوا حک روب زم عیب سیا حب هک ی خلم قح هللا

 (یوضزاطیحانم دساملاطصاا ناب ) زوال ضبقلا لبق هنع حلصلاو ءاطعلا عيب و)
 یرلام لو ام ةه نوت ناسا اب تعلخ هر دقوش ندیم دی

 هی رکصتدک د لر و هحانزور هنيدي توتلوا هلاوح هن رزوا ورع ندنرلعماح

 جګ رول زد عب هسریو « هرکب ی هحابزور بو دیا عیب هرکب یز وب زم
 (یمام هباوج یه )  زانوا ات اوت ا# ییرولوا

 روپ زه عج هسا عج هر ركب هشورغ ىلا قشورعزو نالوا ن دضرف هدلتم د ورع بتا

îزالوا ٭ باوا # یرولوا  
 یروب نم غلبم ر کی هرکصن دک دتا لک وت یرکد هضبق ی وقر عاب دیز « دنر وص وب

 37 دک دا E يروارو مه دید 2ج هل تدورج

 هکمامر و اماع بود ړرلو ا شدوا ے هلک عا عسب هک اب هشورع یا هرزوا



 . ٩ هک (

 زالوا * باوا * ییرولوار د اق

 (عویبلاق فت )
 ردقوش هورع انبلالبق ییهنیفس یکجەدیا انب لوا ه دکدتا دارم كا ءانب ہذیفسرپ دیز

 زالوا # باوا * یرولوا جگر وب زم عیب هسلبا عب هپ ها
 (الامو میبلازوهاهق هينق) ماسلا رودقم امولعم اعف میملانوکمیبلازاوج طرمش)

 دیر نکا لک د کک قعرشیح تولوا ۵ دند ارد یسهتفس نالوا قرع هبا رد ا دیر 1

 لح 3 8 راس دی ز تویلوا ملسللا رودعم هبعس سلبا مپ هورگ ی هزو رم هدقس 1

 ( هتلتسم ترح) زالوا # باو لا # یرولوا زراج روب زم عب قوا
 زویشب هرکب نسهصح ندلزبم نالوا ن دنسهکرت ل دیز ورع ن دنس هرو كنافوتم دیز

 ییولعم رکن ىدا راویسهصحرا دەم در دلورع ۷ دارم لوا نکل هسلدا دشورع

 زالوا * تاوخا * یرولوا حک روب رم 22 هسا وا

 عيابلا دلو هدصن ىرشملا نا اذکب رادلا هدهنم یبصن لتعد رخ ال لاق لحر)

 هللا اهنجردجو هنن>ییادنع یرشلا عي ناویشذالاقاک هنا میابلارقب نا دعد ناک
 ۱ (ع ویملانم۳ یف هصالخ)) الوا میابلا هلع زوال

 یرلنزو رللاوج ه دقدلوا ر دیا عیب هورع یس هبنپ نالوا « دنا رالاوچ ر دقوش دیزاا

 طاعسا هبقو ر دق وش ن وح ا لاوج ره ب وديا نزو ېب هدب هليا رالاوچ ب ویلوا مولعم ||
 زالوا رب تاوطا د یرولوا حک هسابآ ۳24 هرزوا لا

 لک ناکم هع حرطبق هفهرظد هر نالیع لطر فلا وهو سزا اده نسا لحر) ۱

 ( دسافلا میلاقریدقلا 2 ) دساف اذه لات الطر نیسج فرظ ۱

 هدعب بودیا عیب هورع یتیدوس نیلعاص زونه بولوا لص اح ه دیدم كنيوانویق دز |

 جم رو زم 3 هسلبا ےل ہ ورگی دوس بوعاص یرانویق ل وا

 ةباورلا ف ععلا رهظ لع فوص عب زوج الو نطب ف دلوالو ع رض ق نبل عیزوجمال)
 بلقتالو اضيا رح دقعلادعي نیللاوفوصلا سولو یسخرسلا طلا ىناذكة روه ملا ||

 ( ع ویبلا نم ٩یف هیدنه) قارا رهلاین اذک ایک
 یتسوهشیاع یراهحوزو یب هرببک "دیلح یزق هلبا یکدجبا یلغوا بولوا توف دم حش |
 یس هصرع ن وک ییسعلا لىق ییلحو دچا ه دک دنا 4 ییرافص دالوا و لبصاو :

 زسنرانذا یرایصو لراغصو لیصاو هشیاع ینەجاب نالوا تالم یراع “او یرم ضرا ||
Eراغصو توبلوا را هر یعبب ° دیردص>ح لیصاو ہڈیاع راهسلبا ےلسنو 7  

 ر داق هغلا ن د رشب ورکب یتیز هصح ن د رابها « دیراق دل وا غلاب

 رازولوا *باوملا٭* یررولوا

 ۱ عرزاو رعنا اذکو زج مل هک بد ندا رغد رحا نمهبیصدامهدحاعاب لحر نمد ءا
RIKIN LREUTHEو  

 9۳ رو



 هک ۲

 (۳۰ یف هیداع) زوال هنا ماشه نبا رداوننو زاج هک رشنم عاب ولو

 ید ییاحو دجا هلغمالوا ا دن رادصح لردعلح و دج | هرزوا ررح هحو هدیروص ه

 ژرولوا باوطا#ییزرولوا رداق هغملا ندرشب ورکبقب راهصح
 ۱ ات ودل افا وو ما عیب تلج ہ دق دلوا ر دیا مس هور یتعارسسق لماح دیز

 زالوا * باوطا * یرولوا کک سابا عب ارس
 دقعلاب درتباللمحا نال فارطالا صعب ءانتتساک دسف اهلج قئتساو اناویحعاب )

 (طرشب علا نم ه یف هزاز )

 صق هر کصندک دا رب عب هر رکن همولجم ن رک هللک وت كور نی رکراب ور دیزژ

 ن د رکب هناصقت ن دلوا نم نوګا ورع هللیکوت لورع یرکراب لوا دیز نیدعلوب نم

 زالوا ۴ آ وا * یرولو | مهر وب نم دعع هسلد| اشا

 (دسافلا عیلا قراصبالاریوتت) نعلادقنلبق لقالاب هلیکوب وا هسفتب عابام ءارش دسفو)

 هلوقحوش یناغوصهلال نابلوا یدوحو هلبا قی رطرب الصا تولوا هدرا تح دیز
 زالوا #باوب ها i وازمعب هسلیا عس هور ورع ودردناغوص هلال ردقوش

 لبق عاب نا لینا او ممطتسلاو م وثلاو لص لاو زوخاک ضرالاف اب ابیغم اّیش یزشاولو)
 تنام دعب عاب ناو عیبلا زوج ال ضرالا ا چرت تا ام دعب وا تہ نا

 (نورارابخ ىف ۷یف هصالخ) عيبلا زوج ضرالا تع هدوحو مه انا
 ید وا هر هكا میدل دنهان نگو عم نیدلو نالوا ند دنه یس هحوز دیز نالوا نوبدم

 زالوا# تاوخا# یرولوار داف هکعد مردیآ

 (دسافلامیملا ق هیاقور هبعیملاو رطاوهبلاو مدلاکلاع سللام عب لطب و)
 ج دک الا عیب ه ورظ ینواع بوغا حس هور نس هیلاخ؟هصرع كلم دیر

 ز ال وا #< باو لا 6# یرولوا
 لاع سال وهو ییفسلا ق حالا E ] طوفساا دعب ذا طوفس دعب ولع غیال و (

Eاصالم دالا لاف ىف ةع رل ) 
 لبا عب هورع اوه نالوا یولع كفعس کوک حس هورگ ییفعس كرس تام دی ر

 زالوا ٭*تاولا٭ یو ےک
 ناک هضرا قف هتلا ةدادلا + قلب ناو ها 7 9 نا ءادتسالا یف هل نداول (

 اده نال زوال کالد هنم عاب ناو هضرا ن ۶ عفزاب هبل نا هل ادب تھ ا

 (ینماسعا یضاقلا ت دا 2 مال و قحا ع
 دز ےک نت كعا ان هلطوا هن رزو | كم وقر لزم ءانب هروب رم عب ور ه ديروط وب

 رولوا ۴ باوا  یرولوا ر داق هعنم یوزر.

 لا هراش ديف چرا ءانب هیف یب وا یرشمل اكلهم ج رخ ناف هسف امهنم لکلف)
 عيب لطب ق یاتسهف ) ج مش دذ تیعلاب یر شما دروا نهرا كفب هکلم ىلا داعول هزا

 (اصالع لاج سالام



f ۶ 

 حّ روب زد عیب هسایا مس یتسوماج ش>حوتم یروسرپ نایلوا میلسألا زودقم هورع دیز |
 (اقنا هتلئسم تر ) زالوا # باوخا #یرولوا

 مجد روب زم عیب هسلبا عیب هرکب یورع قیآ دبع نایلوا ملسالارودقم دیز
 , . ...زالوا # باول لا # یترولوا ۱
 ىلع ر دقبال هنالوهنعمالسلاو ةولصلا هیلعیبنلایهنل قب الا عیب زج ىا قب الاوهلوق) ۱
 ریطلا عینک هيلحم امادعت الالطاب عقو هنال دقعلا كلذ مالی قاالا نم ۷ هعاب ولو هيلا |

 (تسانلا میبلایف قد هاررح )ءاوهلاق ۱
 ی عابلوا ید ورع هدعب بو دیا ملتو عیب هور هلی دساف عیب یتسهعاب توت كلم دی زا
۱ ۱ 

 هلغاوا رهاط یعدق بیع ر دیا باحشا ییدر كنهگاب ۲ دک دنا ج ادو عیب هر کیا

 هغملا ن د ورع ېپ هاب بودیا عیب حسف دی ز الاح هسلبا در هورع ېب هاب رکب

 کح ہیلع داع ناف جیم قح طقس هند ىرشملا كلم لاز اذا دسافلا عسااف اولاق لاق) |

 كلم مک داع نا و هف وعح دا اوو لوالا تاللا رکح ىلع داع هر ال جیم فا كلا

 ندعلا ف التخ اک نکلا اا نا حس | تب اینم ۲

 (عویبلای هیدعاق )
 ملسدوعب ۳ ۳۷ هو رگ هرزوا قلوا یناتوص ی هلال رام E یناغوص لر دن ژ ۱

 ه دق دلوا رهاظ هلال ه دود تودیا سرع یناغوس لوا ورع هرکصندک د تبا نع ۶ صیقو 0

 هسلوا رهاطی؛دلوا یناغعوص ن دع رد نود ن دنا تویلوا یافوص مش هلال راهم ج

 رولوا ۷ باوطا * یرولوا لطابر وب رم عیب
 هدود ح رح و بد قو یر او هن زو ص اهنا ل قلیقلا ر دی یزشا لحر) ۱

 ضف ناک نا نع ا در عيابلا ىلعف تو افت هربغو ىزورملا نيب و ةي زورم رغ وهاذاف ||

 ۵ا دع سل ام عاب هر | دسأو ا نال هانم دو یروسلا عو

 (عيبلا طورشنم ۲هی اولو )
 بویاوا صان یم رج هلغلوا ره اظ یس هلال بونلوا سرغ ن اعوص لوا « دنروص و |

 ه دا د وسا ند در یاو وب نم نع بودیا در « ۳ نغلوا دوحومیبع |

 (هتلئسم ت یر " ر ولوا # ت اولا ۶ یرولوا ر د اق

 وقتم اد وج وم الام نوک نآ هملع د وععلا طرشنم زا E ف سالام مپ لطب ور
 اه

 مس دقعن 0 نوکی ناوهسنب دعیب اي عیاملا كلم نوک ناو هن اک ولع ||

 5 دی ها یرس ام لطعرساملا میبلایف محم ) یزوم وها داف یورهل ابوثلااذهكم ودعملا 1

 ۲۶ رتشعلاو و سما ادا ۳۸ ف نیلوصف ) عيبا ل اط اص دیو هعررف یوتش جم:

 هک ة دتا طورشلا ی ل اے 3

 دنه مه سرولو| توف مدقم نددب ز دنههدق دلوآردیامس هدنهیسهحوزقلزم کالعدب ز

 نالوا 3 تاوطا 3 یرولوا حک هساباعب هرزوا قاق ۵ دام كل دیز ست لرم بولوا|

۹ ۱ 



 هک 3

 (ةدسعلاطورشلا "ف نانهضاق) میم ادسق عمل (:منک طب 1 فر طب 1 3

 قلوا لیفک دنه هرورد نه : هدقدلوا ر دیا عیب دم 0

 قرفتم بويا لوق یلانک هدلاح نی دلوا هرضاح هدسلعوا دنهنکآ بودیاعیب هلیطرش

 اهكرشي وامیاملا اهوذحت نایلعیعللاءارشک افراعتم ناک ناو هدسشالرابفا طرشو)

 ارضاح ن اک اذا ن رکاب 3 رو میبلاک ه دم هب ال عسلل اعالم ن اک ناور اخ وهف

 تاق میحسم اوا هراشالاب ا ھر ظرسشکو قرفتلا لبق لیتو رض+ ! نا ها اهلص و

 قرفتلا دعب لبقو رضا اغ ناکول هئال لیفکلا ةرضص ان ديق نعللقیفوتلا امهلصاح

 (دسافلا علاق قفار رح )ر لسات 9 ت ناک وا

 هل رط كعاراحتا هر ودنک ی اج هرع ه دق داوار دیا ی هورع یعاج بلد دیر

 زالوا هک اوت ایمرولوا جک سارا

 طرشك ن یدقاعتلا یاامهد>الفن هيفو دقعلا يضتقبال طرشب عيلا دسفب وزوحتالو)
 هراعد وا هرحا وب وا رهش لا ۲ لا لسد ۷ 9 | میابلا

 (اصلم دنسافل es ۳۲ شا اتسهو)

 جاقرب ن كد دیزو ےلستو راجا هدب ز تودنا اراشا هرزوا درج هحو یاج ورع هرو

 هدادرسا ند ورع ېب هرو زد نزرحا دی ز نوا الا هشار دو وش هلم ان نرحا هذس

 رولوا * ی نی یرولوا ر د اق
 بصع ول هزال ه رجال ا هلو هربعنه هر او ES ق و شو ءافولا عب وب لع نم لوق ىلع)

 دردقو هلع بک هکام لع درااذا نر 3 هرحاولو یواادهف ةرحالا هلف رحاو

 عقول اهفقوا ناو ةه اكلت نع الا ۳3 ده قصسما نا دال |عیبلاف م کطاو هباع

 ۱ ۱ Or ف نیلوصف) یرخا دهم
 نم هلیطرش كمي هبهان می هرخنآ لس ورع هدقدلوا ردیا مس هورع لزم كلم ذیز

 دساق عیب ها روپ رم طرش هسلبا نع صدقو میلستو عب هورهمولعم ۱

 نالوا او + ییرولوا
 طرمشکد حال هیفعفن الو هيضتقبالوا ىر شمل كإملا طرمشکد ملا هیضتفب طرمشب حصیخ)

N.نا  EYN RSدساقلا عیملای تن ( عهخلل لها ) 

 افو هطرش دز 1 سدو ده هزکب و زارفا شیرادعمرب كمملوا ور ۴ ه دیروصو

 زالوا × باوا یرولوا رداق هب وا دم لزم وند هل دا
 هلطرش كعا 3 رصد هنسر یورگ ر رکا وا ر كیا عیب هر ی وفا دیر

 زالوا * باوا * یرولوا ج هسابا عن

 (هدسفعلا رم E ۳9 اندنع زوال دعتعد نآ طرشب ادم ع عارولو)

 هش ز دز دیک قو ی دلوا ر دیا عیب هبذیز یدنه یس هیراج دز

 زالوا #باو

27 NI E جست تی 

 1ا یجرولوا تو روم هات عب هردو ق قلایدنه بور ولا هر اخ لا



> 

 (هدسفلاطورشلانم ۰ . ین هیدنه) دساو مته میام هی شا یزد شاولو)

 یاد هلی هدحاو هقفص یتسایشا ر دق وشو ینب را ریکراب سآرر دق وش هلبا ین نمرکد دیزاا

 هورع ی روب رم ند نامز هزره ه دقدلوا ر دیا عیب هدنس هلباقع ید ها ر دقوش هورع

 هسایا عب هل طبس ءا در هدیز ییاشاو رکراب و نمر کد لوا ورع هسردبا ادا

 1 میده

 هعاب ول ىزشملانا الا دسافلا عيبلا ماکحا هيلع رفوب دساف ءافولا عيب نا لع یوشلاو) |
 (۱۸ نیل e د0 ١ نم یرشم یا هعاب RE نا لوالا عیامللعر +1 نم

 اي هرکب همولعم نم کصن دکدتا ضصبق ییاشا و رکراب و ن هک اد لوا ورع هدیروص ول

 هورج ین رانی نالوا ه دضبفموب ابا ربکراب و نمرکد لوا دیز الاح هسلبا میلستو
 زالو #باوخ ۱ رداق هفلا اربج ندرکب ییایشاو رکراب و نمرکد بوی نیعصل |

 ملاک قتلا لق 2 فرص تب یا كلم نع ضولا عملا ده ح رخ 2 ۱

 لكل سفال ءانب هبف ی وا ةباتکلاو رببدتلاو قاتعالاک الوا ملایم د.هلاو نهراو
 (لاع e زیناتسهق) حساب یزشملایضر اذ الااهنم "یشیف امهنم

 عب هلطرش كقوا هدرا هک بولوا یه لیلب هدقدلوا ردیا از رشا ی ورع دیزاا
 زالوا # باوا * ییرولوا راج روپ رم د عب هسانا ارتشاو

 الك عاب اذا لصالاف و دساف عیسلاف انوص اذکو اذک توصت اهنایلع هماجیزرشاولو) ||

 ) ع وينا نم ۳ ق هر دنه ) زوال هراود اهنا ىلع هماجو روعع ها لع

 یس هلعرونلوا راحما ەرە رشدم رو دا ه دقدلوا ر دیا عب هورگ س راعع کالم دیز ۱

 م ل pT دکد تیا ماو عیب هورع هعولعم ن ۶ هدرد هقار دو وش هام ره!

 ھوا رهاظییيدلوا 21 شد د نوا ن ا یس هلع توتلو اوآ راصا هیدقارشب نوای 2 وب

 زا بلوط ۷ یجولوا راج روب زم عج
 اهتلغ نا كلذب دارانا رشع ةسجخ یهاذانامهرد نورشع هتلغ نا یبع انناح عابوا)

 میسلا دسف نوربشع لبقتسب اي اهتلع نا دارا ناو عیبلا زاج ن رشع تناک یضمای ||
 نود رب سا اتنانالعینلادسق هدا رم نیس مباو اذکت لح موب لک اهنا ىلع اناویح عابولاک

E SF AKSا نتا  
 هعولعم نع هليطرس هلاوح هنن رزوا ورع ئر والف هدودلوا ردنا 2 هورگیعاتمرب دز

 زالوا تاون »۴# یرولو | حج رود زم عس هسا ےلسو عج

 انا او ساق عيبا 9 یّمشلا لع ن ءلاب الجر میابلال ارش * نا لع عابولو

 (ةدسفملا طورشلاق ن اضاف )
 ر واچ هنیرزوا یماط كل ر وخا لوا دیز ه دقدلوار دیا عیب هورع یتروخا كلم دیز

 زالوا ٭*باولا٭ یرولوا ع سلبا عب هلیطرش كعا لامعتسا نورس

 انب نوکسفل ی دنک هدنرزوا روخآ لوا دی ز هدقدلوا ر دیا عیب هورع یت روخا تالد دیز

 زالوا »۶ باوا : یترولوا 9 روب رم عیب هسلبا عیب هورع هلیطرمُب كعا

 4 لصف#



 بمب
 + دسافلا ملا ماکحایف لصف

 هسلباقاتعایشز دب ز « :رکصندک دنا ملستوعین هلی ادساف عیب هدیز ینی ز یسهیراج دنه

 رولوا *ںاود ا٭۴ یرولوا رداق هلا ند دز یی نالوا هدص مو كس ز

 ههو هعرب دفن هءعاوا رلسو هرهوو | هص.قام ساوه ار یا عایا هعاناف (

 تداز ناو ضبقلا مو هتي ربتعي و ( اصنطع دسافلا ميلا ف ررد ) هتوف هيلعف هقاتعاو
 یناکلاف اذک بوصغگاکریتعیالف ضقلا هتاف لخد هال هفلتاف هتیق

 ( دسافلا 3

 یسفن هدلزیم لوا ور هر هرکصذ دکد سا میلست و عیب هليا دساف عیب هورع ینّزمم كلم دنه

 ورغ E | سف یب ءانب هن داسف كعب ورعو دنه هدعب بودیا تادحا ان نوګا

 یورعیرش هحو رغب وید مردیا طبض ااش یاب دنه هدکدتنادا رم د دخاو علق ى

 زالوا * باوطا# یرواوا هرداق هعنم
 یلاعت هللا هجر ةفنح ىنا دنع اهتوق هيلعف یتشلا اهانف ادساف اع اراد عا نهو )
 ضقني ىلاعت هللاامهجرالاقو ةباورلا ف كلذدعب كش مر يغصلا عماملا ق هنعبوقعي هاور

 (رو ملا لكا ق ريدقلا حق )دحوا اھل وقو (دسانل میان عیاده) رادلا درتوءالا

 هشورع زوي هسرر و هد ز لد هیآ رب یک : هدقدلوا ر دنا وج زین یم دیو دز

 روب رععب هسلباعب هرزواقلوا سورع وا هس رربو لد هيا يکنا

 زالوا ٭ باو لا ٭ یرولوا جک
 نملا هی زازب ) دسف اذکب نر رهش یاو اذکب 2 ىلاوإ اذك ةتسنلاب و اذکدقللا عاب )

 ( عويبلانم
 تودیا حق یی ءان هعس داسف دی ز هلغْلوا هدندن لرد دب ز هر راح هدنزوصو

 رولوا کن اوطا ۴# یترولوا رداف دغلا ندسز 1 هیراح

 ضبق و ارشا هم ولعم ن ۶ هرزوا قلوا ES ا یس دعا كوز دیز

 هدر هور ی هععان دیز هساوا اند ها كن هاب ه رها دکد تنا
 رولوا * باو ا ی ۱ رداق

 ا عاب هرال دف صفن وا دیز دا دعب راوا هثلن اهجارخنا ىلع اضرا یّرشا )

 نیب یّبشلا مخ و زاح م ناف معاد e ا ر ۱ عنا

 عو نم ٥ یق«جارط اف هبزازب ) رلاو هلک جار للا ما لا

 وشبولدردشورع شد قرد هام رهب یس هلع هدفدلوا ردیا ع هورع ین ناخ الم دیز

 ندکدسا عفد رول زم علبمو ضبقو شا هلطرشلوا جد ور۶میلستو عیب دشورعردق |

 لواورع هسلوا رهاظ یییدلوا سورغ رزوتوا نجا هامرهب یس هلع كناخ لوا هرکص

aرولوا # تاوطا#یرواوارداق هدادزتسا ند دز یروب علی بودیادر  
 هصالحلا نم لقن اذكو لئاسم مست لبق نیتعلا هنارخنم هتلّتسم ترم)

 ( عویبلانم  قف
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 ]| لّتمدب ز هرکصت دکد تا میلسنو عیب هلبا دساف عس هورع ۍنازم نالوا فرشم هبارخ دیز

 هعلا ندورع 7 لبا رحسد یب تويعا هبل اط یهرع 5

 لوا ۷# باو ا ٭ یرولوا رداق

 ( هلاتالا لیبق 7 el اهارشراد یف ن ولو)

 ملس و حج هلا 3 جا ن کا ریمل نګ ٤ هدک دتا ی هو رگ یرسر !دقمر دز

 مور لب لوا در هتسلنا ملسو ي هلا جک ۳ هرحا یر لوا ورع هرکصتدکد سا

 رولوا ۴# با ء ها یرولوا رداق دا ندور £ تي نالوا هدصم 5

 و و عاب ولو الطاب ا 3 نالع٠ كتعد لاقوا نعرغب كتعب لاقف اش عا ولو )

 ادساف ءارش هارشامیرشلاعابناف (لطابلا عيبلا ف نانتضاق) !دسافناک نملارکذنع

 (تسافلا ملا ونم) ی طوس هلسو هبهووا هقتعاول اکو

 هرخآ یقیعوریش لوا ه دودلو ! ردبا 2 هر ها ی

 لوا ید ورع کرو یا نداض دیز نب ررض هسردبا ررض هدکدش 1

 ررضرادقمرب هدکد تبا عیب هر ۵ e ییعورش لوا ورک هرکصن دکد تا ۱ صقو ارش 7 | هلط ر تتم

 ءانب هروب ره طرش و یو کا E ی 9 نالوا هدعب نیح كن دعوریش هلا

 زالوا تا و 9 ٭ یرولوا رداق مرج هدب ز ود لوا ) 1 هرچی

 اهدرب و عیب حسب نایرتشلادارا سرعوا اهیف شف ادساف ءار ناصر ال ا

X2دو تستر ره یصر درال التاجا !ثالددللهداسفلا ع  

 ۱ دسافل | عما اف هردعات ۳

 هشیز نیس همولعم هصحندلزمعییددلوا هکلام هلارمشالا لع هلیابذ زیشا دنرقرق دنه
 هد ز دنه ی هعوق ره هک زار کش هرکصندکدتا حس هر هكا ردووش هلی دسقم طر ۱

 ی نوا هبریو E طاق بودیا عب هلا کک ع هب هجا ردقلوا
 زولوا < باول ا٭۴ یرولوا

 ضوشدوهو لوھ ل احا لا“ هد رایج و فلاب عيابلا ن د هعابع هضنفو فلات اس یر ۳4

 هللا یصر لاتا یناتلا ناکاذاامفالح لواا حس ین ین یضتالو دساف وهف ہدف |

 ادساف ناك ناو ىنانلا ناب ةمخذلا بحاص اذك هفالع صن دقف رظن هيف و هنع یلاعت
 ( ان ءارمشلاب قلعتیاع3 هینق ) لوالا حس نمط

 بود ردقول ا هر ییا دعع نالوا ۱ هک هلغاوا نو ا لوا درک دیه هدیروص وب

 هط.ط ینەموق رص ةصحو ها اع ار تاور و هش 25 نالوا یطوصع

 زالوا < ب باوا »۶ یرولوا و

 | اذکف هبلوالا رم نال لوالا سعت ادساف هنم اضیا هعاب اه هنمعاب |

 تقلا عسا نم ED ار) ماکح الا E دلار ت ےل د هال ادسافناکول

 ۲ 1 تا ان ل راد جد دب ز بو دیا ی ° دیر قز ۳2 تب لج ۱

 4 دنه

 یر
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 زالوا #۴ او ا#یمرولوا هرداق هع یر زمهنساضر كدیزءانب هنداسف ك عدنه

 ) لئاس عبرا لبق قتللانم هتلئسم تره (٠ 1

 هب هقا ردق وش یکم هیقو ر دق وش هک اب هباصق ورع دیز نالوا ردأق هعاقبا نیدب دهن

 عیباهرکم هدی ز هیدشآ ردقلوا نج هبقو ردقلوا جد ورع هلکَعا هارکا وید هليا ملتو عی
 | دیز هدکد تا بلط ند .دیز ینتی نالوا هدضبق موی ك لوا هرکصذدکدتبا میلست و

  1زالوا ۷ تاوتا# یرولوارداق دکمامرب و تیت اما بولد لاییاعسم نع

 یھ لا ( هارکالا فر ونت ) میابلل هنود نم هدي عیب كلهوىرشملاال عيابلا هركاولو)
 ملا نعضب سما (طقف) یلاعت هللااسهجر امهدنع ىلثم یلاعت هللا هجر هفينح ىا دنع

 (یسوهایف ۳ ین نیلوصف) جاوه ابنول اذکو عاججالاب اخویطمول
 ی دنک هخلوا هي هصدخ یس هقتعم هلا بذ ز ی زق کوا همولعم نک لزم کالم دنه

 هسلتا ملس و مپ ها طرش كعزوک یو دنک دشوار هرو زمو تولوا نکاس هدنگا

 زالوا *باوج#یرولوا ےک ۱

 نالوا هرزواررخ محو ۵ دیروص ول  Eهانا ارا 1 هکشدحو شر ندنساوعد یا

 زالوا # باوا ۷ یرولوا حک روب زد ءاربا
 هلا هک دح و تز نوحتا كع حس و دیه هلغم انوا ج رو زم ءاربا هدیروص و

 | لرم دنه هسلبا مکح رلنعسف یر و زم عیب ید دیز هدنراقدلوا هعفارح هبیضاق دی ز
  7رولوا * باو لا# یرولوا هرداق هل اندر هروب نمیروبنم

 ) باق ی اسواهعف ر بج ةيصعم دسافلاعیبلا ناب عباسلالصلاق یطاولولاحرمصو
 مف اههنع لکلو (دسافلا عیلا لوا یف قثاررح )ابر وهف دساف دقعلکنا اوب زا

 هللا لاق ىلع عع نوک ماللاو اہھیلع نج او داسفلا عفر نال دف دحاء لکل ع نعد

 ناک نا و ( دسافلا عيلاب یزشلا ضر یف یان زر اهیلعف یا اهاف عأسا ناو للاعت
 نيعضوملا ىف لوالاو هنعسف امهم لكلف الاو هع طرشلا ل نل دناز طرب داسفلا
 لطدییاتسهف) هرو طا ینا عرشلل اقخ نج اوداسفلا ما دعا ناف ىلع ماللاناکم

 افعول اولاق دبعلا نم طاقسالا لبقتالف ىلاعت هللا قوقح اماو ( اضخم لاب سالام عب
 (دلا ماكحا ىف هابشا ) بلطلا دّفل هوفع دعب ماقبال نکل دح بلطو داع مث فوذقملا

 ءاضق هيف طرشيالو یرشلادیینمادام هدعب و ضصبقلا لبق هح“ امن: دحاو لک عو
 لاقامهلع اریجدسافلا عيبا قر ون دنعمف هلف یصالا هبعوهک اسم لعارصااذاو ضاق

 هح ىضاقلا هب لعو ادساف یزتشلا اسما ىلع ىزشملاو عيابلارصا اذاو ةيزارملا
 دسافلا عيبلا ماكحا ىف قداررح ) عرشللاقح (

 # هک ةثجلتلاب علا ف لصف
 هعضاوم ر وب نه عیب ند ور دیز هک دک دتا علست و عی هورگ یماج تام دی ز

 راکنا ی هعضاوم وید یدیشلوا هلبا ج مب ورعو یوعد وید ی دیشاوا هلیقب رط
 رّذا هکمردرب و نع هورعدب ز هساه هديا هل تاقا هتساعدم دنر بودا

  1س

E UL ی 



 هک ۲ ۹%

 یعدملوق لبقبال هنیلتلارکتبرخ الاو ةئ ناك میبلانا امهدحا یعداق افلتخاناو / ۱
 یراد عا ینا هربغل لحزاا لوقی نا ذئتلا 5 روص و رخ الا فلحس و ةن الا نئرطتلا

 رهاظلا نعد مت كلذ ىلع دهشي و ةت وه لب هةیشطا عیب كلذ سبلو اذكب كنح ||
 ناتخضاق ) لزاهلا عیب ةلرمع الطاب ن وكي عيبلا اذهف طرش ربع نم ۱
 3 ۰ ) دسافلا عسلا ماكح ایف ۱

 هورج دیز هدکدتیا لاّوس ویدردن هعضاوم هدیز ی اف یرلقدلوا هعفارم هدنروصوب |
 بوبلوا عب هقیق اف می نکآ م دتیا عیب هب ها ردقوش هکاس ییهموق رم ءایشا هداهنت
 هحور هساد مدیشکیآ حب طرش رع نم هدنما قلح هرب صندکد شنا داهشا هدرد درس

 ۳ ( هتلئس ترم )رولوا ٭ باوا # یمرولوا شما هعضاومربسفت یعرش
 هسخ وب ردلطاب يا نالوا هلق رط هعضاوم نالوا هلع سفن

 ردلطاب × تاو ا * ردبم دساف
 هربغآ لجرلا لوق نا اهتروصو عيبملا سفن ىف ها اه دحا هجوا ةثلث ىلع دنیا )
 ةعهطا ىف اع كللد نوکنال و هفاخا صال رهاظ)ا ی اذه یدبع بز عیانا دی را ینا

 ناکام یلعاقڈاصتو مهرد فلاب رخآ سلجم نم هعاب م كل هتلاقمییع دهشاومعن لاقف
 (ننمملا نناخضاق) لزاهلا عین وهو الطابمیبلاناک ةعضاوملا نم امه ب

 ییا ورع هپ وک درم د ییدتا ارضا هل. رط هعضاوم ند ورع درز هدیروصول

 ورع هسلبا لالهتسا یب هپ وکل وا نیو ابرج نی ورک هدب بودن ماسر حب هرکب

 رولوا باول ا٭ ییرولوارداق هنیعصل هسرابد هنسقنقندرکب و دی ز یب هپ وک لوا
 نال ىزشملا وک ختا کاله ول ناعصالق هک اذا هاا ءىرشملا الم م دع دیکحو ( ۱

 نامضل ابجوالوھو كلام! نذابضبقلا در لطباذا دقعلانال هدنع ةناما ضوبقملا |
 ءارشلا موس ىلع ضوبتلاکریصبال هلال نوعضم نوكي لیقو ىدعتابالا . أ

 ( اصمم دسافلا میلان رافغلا ممه )
 ل اه لوا نس دیز هدکدتنا یوعد ویدر دمکلخ ن وجا لازم نالوا هدندپ دب ز دنه ||
 هم ولعم ن ه دنتاح هور غ لحوز نالوا ت وف هدلاح ینیدلوا دئزا ندنس کر ٠

 بصذیصو هیادا یتویدو هضبق یتس هکر هدقدلوا توف ورع هرکصن دکد تبا میل ستو عیب
 عنم دره و یوعد وید یدلنا ملس و حس هر ها ردقوش 5 یروب رم لّربمرکب ناتلوا |8

 یتساعدم تودیاریسن یب هعضاومو یوعدوند یدیشاوا هلبش رط هعضاوم نوا لوا ||

 رولوا#تاول#یمرولواهرداق هغلانددی زیر م كج دیاتابا هرزویعرشهحو ۱

 طرس لا رابضک ى شلل كلما عوقومنع لرهلارابخ نال قتعیال هقتعاف ىرشملا هضبقواور) ||

 ( جوی کنم اف ىوضر طيح ) ۱
 < ءاقولاب میبلا باب #

 زالوا # باول ا ۴ ییرواوا اج ءافولان عبس هدنالوقنم

 ۱ 7 < لتسو

 هو

 ی ۱
۰ 

FERS 4 



> 

 ۱ ا زوحال ىذلالوفنملا نیس وراقعلا بس را اعیبل ی عج یلاعت هل هللا هجر ا

 ۱ یاعت هبذا هجر تاجا راععلای دف له هيف عیبلا دف تح راقعل اعبت نکیل ناب هق

 لوقا نرالا عیبلا زوال اا هراش | انه اراج قس و راقعلا ین كس ال

 (رشع عساتلا لصلاق هداعر)

 دج لوضخلامیلاقباب ل ٠

 رب یب ورع هدعب بودیا میلست و عیب هرکب الوضف نک الما ردقوش ءلورع یساناب دیز
 هغلاندرکب یک الما لوا دیز هسلنا كرت یدیز کا تولوا توف نیدلوا

 رولوا < باوا ۴# یرولوارداق
 (ع وب نه اد ۰یف هبزازب ) دی دالب قتال هبرو م هبیا ادم عاب)

 یتکتنا تو دوم ند هکرت ورگ ۶ هدکد تا هات یرکبوورع یرالعوا بت وا توق دیز

 ۵ دبه: ھن اوا هلصاح ع ورد هدب ب دلاخ بودیا ملسوعب هدلاخمسنندا هر گی

 هطیض یسهصح ن فوت هدکد تبا طض نس هصح ن درلکنیا توبلوا ری یجب

 رولو ۴ب اولا یرولوارداق
 قلعت هماع دیش ال و فقوتلا لبس ىلع كالا دیش و هدصو و هلصا مام فوقوملاو

 : (سانلا بافرید) ا
 یجدیز هر ؟صندک دتا ی اسنوعیب هور نسنندا "دیو ننه ی و ی

 رداق هلاخدا .هنارتم بولا ۳  هبرو هنسلوا توف نیدلوا رحم

 - (رماغ هباوج موش ) رارولوا #تاوطا# یزارولوا

e۷ د ریصلا هدلو لام بالا می باب  

 ملتو عیب هورع هلیلتم نم نک الما ردقوش دنه یزق هریفص دی ز نالوا ر ذبعو دسفم
 رولوا * باوا # ییرولوا هرداق هغملا ندور نک الما هدقدلوا هغلاب هریغص هسانا

 قسافوا ا لدعاما بال اناف هجو | همت یلعین ا نع هلفط لام بالا حب (

 فعضا و دز ورا ق ەلوعن نععس ز زاجوهرافععس زج ل تلاش لا مولا قو نیلوالای زا

 ح (اص-۲۷ ین نیلوصف ) یف هبو هتیت
 دعلتحا هرات دع نم همولعم + قولا اهلعد نم تئرو دنهق مالالا جش لوقام)

 EEE اهوااه رتشاونیعمن ا 1 را تعایو

 لهف لاطا دوڅ هوباو رخ شو اه فو او اهل ام نم نا
 O )عن کت اوطا#گ نی روج ام انوتفا ءا رس hs ۳ ج

 + میل هلرشو او یصولا عیب ىف باب #
 هورع هلا شحاف ناصمن ندنلشم نع ی دصرع كم لغص یا دلوا یسبصو دی ز

 ردات هغلا ندورع ی هصرع لوا هدقدلوا ملابریغص هسابا ع ادو ج

 رولوا با اولا یرولوا

 نالو ء الوه لكل و هرجا ىلا هیصو ىصو م هيضو و بالالا ریغصلا لام ىف بالا )



 اذكو حص نیفلا ریسیب وا دیقلا لث مه دقع ن اكو لف ملا لام ف فورعلاب ةراجا
 رر مهلعذفن انحافولو نیفلاربسیب ج ےتیلل یھ ءارش |
 هدقدلایسدصرع ںواو وا غلاب ربغص هسلواش را نادحا انب هد هصرع لوا ورعهدیروصوب |

 . رولوا * باوطا* یمرولوا ر داق هکمردتنا علق یتسانن هورع ۱
 ملتو عیب هورعهلبا شحاف ناص ةن ندنلم نن قلم تالم لرخص ینیدلوا یسیصو دیزا
 نالوادیااعضاویلّزم هدقدلوا ie ریز م لوا ورعهرکصندکد با ||

 رولوا ٭*باوج- ۱9۴ یمرولوارداق هجا ندنسبلوتم
 ل اب عیبلاف ع اب ا o هتعف نا ني : ع ریغصاا ۰ ومص عاب یصو)

 (ساغلاعیبلاق یواتفلا رهاوج) ۱
 نمف لازم ینیاداوا كلام كارشالا لع هلباركب و ورع كرغص ییدلوا یسبصو دیذ ||
 هسلوا یقه ررض هرغص تویلوا نکع عافتنا هلیس هصح كرغص هحریدقت یعیدنلوا ||

 | ريغص هرکصن ز دک دا ملت و عب هرشپ هلام + نع نس هصح ندنلّمم ل رمغص دیر

 زالوا # باوحا # ییرولوارداق هب هلخادم هعوقيم لرم هسلوا عاب :
 نیدلا هرورضلوا علا فعض) هعشناب نکا هدا الا رافع اعيد نا یصوال سلو )

 دمع | هرو مضلوا ےہقبالوھو هضعب دیصولواهعبب نودب دال هکر لا ین لس رمهیصولوا |
 بار الا هیعادتوا هعافتزاو هتلغ ىلع هحارخو هتنوم ةدان وا هنم ىلا ملا ةجاوا |

 اهرغو ةيناا ین هرکذ هيلع هکوشیذ رباج طاست نم فوخلوا انوئاحوا اراد ناکآذاایق
 (عبلا قءاصوالا بدا ( ۱

 لدن ز دنه هرکصن دکد تیا بصذ یصو یدنه یتاق هنر اخص دالو ۱ كن اف وتم دیز

 وز هک تب دو A دوس وز یادی ۱

 اتال
 هرکصندکد تا نن ضرقو حلستو عب همولعم ن هورع نس هنیفس نانلواریبعت لدنصدیز

 سهم بویع ےلست هدیز ی هنیفس نکل بودیا ذخا نددیز غو هلاقا یی هليا دیزرع ۱
 ز دام هدا درسا ندورع یروکذم ۷ كلر هسلوا لاله هدند لورع

 رولوا ٭ باوا * ینرولوا
 : (لاقالاف هزاز ) تاطب میل لبق "دلاخالا لعل میس اه (

Eلصاح قارس ندنرا ساه دعب بودی نع صبقو عب ,ذمولعمن هور نس هاب  

 هسلنا هلاقا 1 هاب د ورگ ه هرکصندک دنا الها یا رن لوا ورگ تولوا 8

 ۲ زالوا ۴# باوا ٭ یرولوا حک

 شال سهل هعنام هلصفنلا ةدا لا دا ةضورقملا ةعياا ةدالو دعب ٌهلاالا لطبتف ) |

 ۱ (نلاقالا ق یناتسهق) هلص ا :

1۰ 

 A نوت ب6 نیو

At 

 ٍ ۲۱۱۴۰ 4 ت



 ۳:۱ ا 1

 3 i اا نیدلا شهر ° رز لک دتا | ےلسو 7 هورع ین رطاق دز

 | لطا هرو نم 7 اوا هسلوا لاله هدنذب لورع رطاق نردعا ملسل هك زیرطاق ورگ هدو

 39 (افنا ةن زاربلا نم هتاتسع ترع)رولوا # باوا #ییرولوا ۱

 در ز هدقدلوا توق ورک هر هرکصتدک دا ملس و عب هد مک هورگ یی زم كلم دز

 |° ر کصن دنر اک د تیا ےیلست دپ اا دز هیرو کات ا قلا نو هکرت یمن

 هلا نكن كو ۶ غو در لزم هب هنرو بولو ا مدان دل افادیز

 e زالو 0 2 دف

 یه ب ی

 || هیارش هی هه ا ردقوش نمک د نیعمرب ىراقدلوا كلام كاتشالا لع كرل هنسک اقرب دی ز

 || ضبق و اشا نوا دیز هپ هجا ردقلوا نمرکد لوا ورع هرکصندکد تبا لیکوت یورع
 ےک هرول ره اقا هتسلنا هلاقا هلی اراهنسک لوا ورک هدعب بودیا نک عقدو ۱

 زالوا ۴# تاو تا * یرولوا

 ( ۲۷ ین هیداع ) اعیجج راو ةلاقالا تالعال ءارشلاب ليكولا )
 8 هو رگ هر ها ر دو وش دب زا ندنلثع نع نع اب كالم ارغص یتیدلوا یسصو دنه

 تویلوا عفان هریغض هژاَقا هسلیا اقا یی هلا ورع له ه رک صن دکد تا نن صبقو ملسو

 نالوا۴# بآ اول ا۴ یرولوا هک هرو ن نم اقا تا وا نرم

O i: ۱۱ دیهم وه و یصولا هلاقا ز زاوج عمان قلطاو ةّراَج ثراولا | هْلافا , 7 قب راعم  

 لقاب یّرشاول اضدا یوتلا ۱ اذکو اقا چال اهنمزکاب عاب ا يلا نم اب د عیب اد

 ۱ ( هلافالا ق ریدقلا حد ) ةلاقالا هل سل هجا نم

RL > 4در یا قاقهسالا تاب  

 ۱ هرکصندکد تا" نم 9م تون 3 هور + هرزوا قلوا یس در راح ید دیر

 ۱ در هش نسامدعو یوعدوبد ید اربد هلا قلطریبدت علا لبق ی دز ندورع دنه

 | هنلا نددپ ز یروب رم ننورع هسنلوا مکح هیربدت دنه هرکصن دکد نیاتابثا با لودع
 ۱ ِ ۷۴ اولا ٭ ییرولوا رداق

E۱ هنق )نه رو قتعلپ عیابلا ۰ هدب و یا  

eكرلعلا  ORIEN 

 هرکصندکد تیا نم مفدو صرقو ریش همولعع مر ندورعی دنه یس هیراح ورع دیز

 هغلا ن دورع یی یدریو دیز هسلبا اس تماقا او یوعدو pe > دنه دز

 | زولوا * ب اول # ییرولوارداق
 | لصالار هر تو هاخم هرارقا هیلع شا ملا ذقناف رح هنا ارقاٍادبعیزتشاولو

 ۱ (دسافلا عيبا ق ینناعضاقر دعوا لعن و راد ءىز شمل ا ةي ‘لفت هتاف هب رطا ر ےک دعلاو



>» 
 هدیلو ید دلاخ هدلاخ یعدرشپ هرشپ یرکب لوق یکدتیا ضیتو ايشا ندورع دیر ||

 لیبججو دیا هنیب تماقاو یوعدوبد لصالارح نی نددیلو رکب هرکصن دک دتبا ملساو عج ۱
 ندعا عوحر هد ز دیشب هرشب ید دلاخ هدلاخ هلا نع REA ةسالوا هاذ

 ۱ رواوا باوطا#؟یرولواردات هل ندورع نع یکردرب و هورع دیز
 قانهالاک هللقانو هعورف,قنعلاو دیلصالا ةب راك تالاث لطبم ناعون قاقععسالا ) |

 هلع >رب ل ناو دعا لع عوحزا هعابلا نم لکاق دوتعلا خاسفنا تحول لوالا تالاب

 ۱ (قاتصسالاقررغ) ۰ ۱

 مت همولعم نوید ر دنکلع یسانب نوتباو فقوول هفطاقم یسهصرع هورغ زر دیز
 تباث هلبا هنب یکیدتبا فقو یرادقموش د كنانب هرکصندکدتا نن ضبقو میلستو |
 بودیا در هدیز نیان ورع هننلوا طض نوا فقو موق رح رادقم مکطا دعب تولوا |

 رادقم نانلوا ےکح نوحما.فقو بودیا اقبا هدندب قاب دوخاب هغلا یمن امامت نددی ز |

 ` رووا # باول ا ٭ یرولوارداق هعوحر هدیز هلسهصح ندننغكناس
 ن اكن ا رافنب مث لطاب یصسلار ادقم ف عیبلا ناف هضع قعسام لكلا صیقول و )||
 هضعتقاع ادحاو انشهبلع دوقعلا ناک ادا اک یابلاینابع ثروب قحخسا ام قاق ا |(

 یر ءاش نا قابلا فرایخاب یرتشلاف اه وجو دبعلاو مرکلاو ضرالاو رادلاک ر رض |
 دحاو یکم کاو نیش هيلع دوقعملا ناک اذا كاذکو در ءاش نا و نما نم هتصح ||

 (۱5ین هیداع ) قالا نر الا هلف اهدحا قاف

 ملتسو ۳ هشورع قرق هرکب یرط ق ییدتا نک عفدو, صبقو ارشا ند ورع دیز ۱

 ملسو عیب هدب ز هشورغ کس نوایرطاق لوا رکن هرکصت دک دا شعمق یزوب زم عل مو

 مکا و تابالا دعب ب وع > قسم هرط اف شب ه دعد بودبا ضف یوق رم ملیمو

 هرکصن دک د دتا عوحر هژبا سورغ قرقهدیزرکب هليا سورعر سنواهرکبدیز هسلاند دز |

 رولوا # باوا # یرولوا ر داق هعوجر هورع هليا روب زدن یکیدری و دیز
 بنات هاشا لوالا یرشلا نا ت هربغ نم هعاب و ادبعرخآ نم یرتشا ادا ةمخذلاو ) ||

 یدنحزوالا مالسالاسعس یوتف یکح !ذکه لوالا میابلا ی عوه عجر ه دی نم قام ||
 بحوب عسل كالا ءاضملا نا اهیف لومي قلا ةناوزا لع مقتسیامنا باوطااذهو ||

 مس هناك راصو نيبلا نم ابنا هژارشو لوالا ىرشملا عیب ج رف اهلک تاعایسلا خاسفنا
 بيف ت اعايبلا خاسفنا بجو ال قصسملل كالل اب ءاطعلا داورا رهاظ لع اما هغ نم
 نكاو لوالا عبابلا ىلع ع وجراا هل نوکیالف هلاح ىلع ابنا هؤارش و ل والا ی رشا عیب

 لو الا عیابلا لع وه عج رب مت هيلع عج رپ هعیاب مت هعیاب ىلع وه عج رپ
 7 (رشع سانخا لصفلا هيد اعر) ˆ

 ملسو هه هرکب فا تم یک دتبانع عفدو ضصرقو اتشا هم ولعم ی ندورع دز

 ضربقیروب رم غلبمو ےل نو هبه هرشب هدنسهباعم ضوع هجا ر دق وش یناخ ید رکب
 بولا ندرشب ییاخ مکطاو تابتالادعب نوقیح قیصسدلاخ هزاخ لوا هرکصذدک دتا ||

 6متر ٩



 با روب رم نمت دیز الاح هسلا ن درکب یر وب زد غابم یکیدریو ض وع هرکب یدرشب
 رولوا * باول ا یرولوا .ر داق هعوجر هور

 هعیاب لعلوالا یزشلامجریا وچول نیز نم قحساو رخالهبهو یعشلا)

 لوالا میابلا ییعوه مع >رب مس 3 دز بوهوملا لع ن ی اب هل بوهولا نم یرشلا عجرب قیح

 ریتم ال تح هو ادا عین شوم طرشب دبهلا (یوعدلانم ۱5 ق هزار )

 بم رابخ تش و مر ٠ صیقلا دعب و ع اب قو ملا لع ۱

 ضوعلا قحا ناو (هبهلانم ثلاثلا لصفلالیبق هضالخ) قاقعسالادنع ع وحرلاو

 (رو زلا ۳ ضوءلا ین .مجر هبهلا تفه-اناودبهلا ینعجز ٠
 نک صقو ملسلو ع هور هشورغ كب ت ]ا نوا ید ز دیکلم لزم نالوا ه دی دب دیز

 دن رادقموش نالوا لباقمهشورغ كب ترد و ندا زملوا شد و رکب هزکصتدک دا

 ES تن کنین

 یعرش مکح ه دیروص وب را هسلا ن دن ډب ورع مكاو تاابثالا دعب , توقیح قس٣

 یرا دعم ن ایمل چ قسم ن دلم هسرارد ر درب ورع # باوا ۴# راد هله>و هن

 شورغ كيب یکیا نوا ن دنن رادقلوا هسرایدرولا ند دی ز امامت یمن بودیا در هدیز
 رولا ن د دیز یشورغ كب ترد نادت بو وقیلا ه دنس هلباقم

 قّرحهدندب لورعرادقلوا نیدعادر ه دیز یرادقم ن الق هدن دب ندلزم ورع هدنروصوب

 هروب رم رادقم قارحالالق هلا شورع كس ترد نانلوا رک ذ ندنن ورع الاح هساوا
 رولوا بت اوت ا#یرواوارداتهغل اند دیز یناص تن نالوایراطه لا قاما

 یا ىلع تالهقب رطلاق تالهف هبیعب هدربل هعدابیلا ه نهد نيلوصفلا عمال ا فو)

 ناصقنب مجرب میس كلهاذا هناف هقاتعاکس دل pai نا لصاطاوهناصمس محرب و
 هراصعت حوحرانم مناخ هی لا دود قاتعا۱ هاو ی E ءا دعد ن کا تیعلا

 (اصلم تیعلارا ق 9 2)

 هیدشبا ر دق وش یهو تودیا میلستو عب همولعمن 9 هورگ ودر د كلل زام دبر

 هل رم لوا رشد یه وب نع صدق یر ره ند ورع و دیز بودیا لس و عب

 ورع الاح هسلا ند رک کک ی اکیا قلب تم اقا دینبام ذم یری ایه

 بودردتا بصن یحورب نوجا ورع هک اح رکب هلغعااو!یخد لام تولوا توف ثراوالب

 یردرب و هدیز كورع ید روب رم یسو هسلوا شع ع وجر هروب زم یصو هلباروب زه نم
  دولوا * باوا * یعرولوا ر د اق هعوجر هلیان

 دو ةرح اهنا رهظم دی راج رخ آ نم یتشا لحر نع یدنحژوالا مالسالاسعملثس)
 لعحم یضاقلا ناف رضاح تیلا عيا ]ا ناربغ ایسوبلو انراو الو اش كريو میابلا ت ام

 تيا عيابلا لع عجري وه ع تيما یصو ىلع یر 4 ایصو تا

 (قاتعسالانم ۱۷یف هیناخراتان ) ۱
 ارا و ارع ن د روب نم علبم گو دیا میلسلو عج هب هقنا ر دقوش موز £ یی رم كلم دیز

 یر وپ زم لزم مکطاو تابنالا دعب بوقیج"ق وسم هروب نم لزعر کب هرکص دکد تا

2 



a 

 ر داق هغلا هنسد ن د دیز بو دیا ع وجر « دیزرع هسلا ند ورع

 زالوا * باول ا # یرولوا
 مشیری ال یرتشلا دی نع خيما نسا جم هنم بهو وا هس ۰ نع یرنشلا عي دابلا ارا ولو )

 یذلا ىلع ءاضهلار ذعتل صعب لع مهضعب عجریال هعابلا هبس اذکو 0 لع ی

 مجد لهو ءارب الا دوحول هعلات یلیعرمخالایزر تال عجرال نذلق و لق اق اذک هیریشم را

 (۱ ین نیلوصف) ال لبقو نورخ أتم ا جاسر لج هعیاب

 دنا ہہ ال ادعل بوقح قسم ر د هب هود ییدتبان ی مف دو ص.وو ا رشا ند ورع ل یز

 ورعهبکد تسا كعا ت تعحا مع هورع هلن اروپ رم نع دی زهرکصندقدلوا ند دیز یدود

 سلبا هدب تماقا هتساعدمو یوعد وید یدیاش عوط ندم هود نالوا ه کلم هود لوا

 هخلا ناد رک. یهود د ز هلغلوال اطاب مکح هلقاقسا یب یهود تودیا عهد ی دیز

 رواوا ٭ بآوی لا۴ یروو ارد ات
 هدب عمنا ی ہد ییا دنعوایدنع ج هنا هعیاب نهربف هنع تلطق حاتشب قعساول)

 |( ناوصف) مات قاقعسالاب کجا ل طب و

 ند دیزیروب نمخلبم ورعهسلواشعا ذخ اایلغت ن دورع یروک ذعن ۶ دی ز هدیروصوب

 رواوا # باوطا # ییرولوا رد اق هدا درتسا

 ن هرشب یتدرکب هرکب دور ۶ ملسو عیب هورع یبهیراجرب هرزوا قلوا یکم دیز
 . دلو توفح نیس هب 4 راج دلاخ هدول تودیانم صد یرب یهو ملسو جت همولعم

 منی رعباتیرب ره هرکصندقدلا ندرمشب ییهب راج مکطاو نیا ةماقادعب هدیروضم> یضاق

 ۱۳9 2 و دما هیون پد نیز رهن جسم ها روم من

 یوعد وید هلبا در هک اب نم ل دیش ا ن ضبقو عیب هبدقا ر دق وش هک اب یبهروب رم

 نددعسا دیز هلکءباراکنا ۱ قاقحساویعب ید راح دعسا ه دکدتا

 هب راجدی ز هرکصن دکدتبا هنیپ تماقا هنکیدتبا نم عفدو !رتشا هیمقا ر دقلوا ی هیراج
 هرزواررحم هجو زروب نمو ت ونلوا ذخا اتامهسا مکطحاو تاباالا دعب ند رشب هروب نم

 هیراج ند دعا هک دعا E eg Ee ۶ هن رزوا یرارب یرب

 زالوا ٭ باوج ا #یرولوار داق هغلا هنسن همان کر

 ةعانلا دحا عیملار | رکتاف مکعب هنکب ضع یلع مه صعد چ قعساف یدیالا ةتلواذت)

 ىلعو تاعوحرالبع هنبلا ةماقا ىلا جاتخ 1۳3 هقحیف عيبلا لع طنسلا هماقا لا جات
 دنع تناک ناب الاو اهتابثا یلا حاتحال تاعوحرلا تالتب یضاقلا عنان لوألا قاقعسالا
 تناکناو(قامعسالا نم ۱1ن نیلوصف) اهتابثایلاجاتحس یتسن هنا الا هدنعوارخآ ضاق

 (نیتفلا ةنازخ) اهنابنا یلاجاتصال اهلرک أذ وهو هیدب نيب تاعوحرا

 نش ضبق یرب رهو ۳ مس هرس د رکب ه رکب یغد ورع هور س هی راج دیر
 ۱ دنب تماقاو ی اتم قاوغد « دنزوضح ینا دیلوی د راغ دلت رک لک دتا

 ه دنروضح ی اق دیلو هزاع ی رب رهو دذخا ن د رش ی هیراج میکطا دعب ت ودا |

 6 دعب



 لوا نس ند دیهس هدنروض> دیلو دی ز هرکصندک تب عوجر هلبانغ مکخ اویوعدلا داعد

 به ىۆعدۋيد هلي دریغ دشا نع ضبقو میلسلو عيب هشورعزول هک اب یەیراح

 5 2 عفدو ارش | ند دیعس یب هی راج دیز بودیا راکنا هیلکلاب یت اعوجرو ق اقحهساو عیب

 هدلروصح یص طاق دلو تاعوحرو قاتحسا ی اوعد هر کصندکد تنا هند تماقا هتکیدتا

 لر چ س دد ۲ تویمر دتا هد دا هدر ر زهلغل وا ىو رح ° دنرطاخ دلو ل تولواشاوا

 زولوا # باو ا۴ یرولوا ذات هسلبا مک هززوا كبا ع وجر هليا نت هن رزوا

 al) صام دا ج مهعب (

 ماو هک یا یارو ین عقدو فو اڑا همولعن نع تدورع برو

 نع دیز هسلا ن در کب مک او تائالا دعب بوقج ق 1 ا لوا ف هرکصت دکد تا

 رولوا # ب اولا # یترولوا دراق هعوجر هور هلبا روک ذم

 دپ هل بوه لا دی نال هعیا ىلع بعاولا عجرپ هل بوه ول نم عتسافهبهوف هاش
 هکللاضتاف ر صر تح الوا هل تش نا دی الف 9 اغا کیل ادا ءاد- الا ههاو

 ن دنیفرطو e هرکب هضداعلا ني رطب « دنس هل اتم رشب لوق ك !رکب یورع لوق كلی ا

 ۱ لصالار >نندرگر ورگ هدول بودیا ما بنو عءلاخیریشب دن ز ۰ کصندقد وب دا ۳

 یرس) د و ا هسذلو امکح هنا رح بودیآ هنن تماقا هنس اع دمو یوعد ود

 رد او هغلا تا هلغم ال وا شدوا رم عد دلاخ ,

SEرولو  
 فقولاو اهضبق موب ضرالا ةي درب ضرعلا قام اهفقو و ضرعب سرا يوش . )
 فقولا منعال هناو دساف ميلا نا صال هام هلدب ضرال و وا قعسلا لے نا اا

 ترت ال رطا لردب نال فقولا لن ا را ایت ارد و ا
 (ع ولا ند 1 ین ال امو درام عایق هیزارب )

 ام < رورفلا م ور

 ىن نع ءانب هر یعرش ع وسد لزهر ود ر دکلم كري دص ور £ یی دلوا یسصو دیر

 هشا هد هروب ره نریم جد رکب توذیا نت نصب قو میلستو عیب هرکبهیدشار دق وش 9

 غیا ترا رم مكاو باب مالادعب بوَمح قس هل رام لوا شب هرکصندکد انادحا |

 هان دب دياز یرو رم نمنهلیتیف ین هد د وامور بومی لب میز ندم رق م

 رولوا ابا با (ئرونوا رداو هلغلا ن دننام لر ص نالوا

 ادلا ناو نیس ءا او اوطع ءان اھ فی y1 نام ما راد عاباذا یصولا)

 یاهر طبح ) مثبلا لام ق كلذ نوکب و ءابلا يعلو نا یصولا یبع یرشملا محرم

 ( تابانطان ه طداخا انج ۱ق

 قد ورع بود نکا لو و ا ا دمولعمن هورع وبدر دکل ییوصر عر دی ار

 هیوص رج لوأر)ب کب نکی باغ بودیکه رند رخآدیز هر و :دکد تا ات Sf می درع لوا
EER E ES 

 د



۳ 

 | لوا «ورعرکب نیدلوارضاحدیز هسنلوا مکح هرکبهصرعلو تابنالادعب بوقج نحس
 رولوا# باو ا۴ یرواوا رداق هربجویدهلبا نیر اب هغ اف يدمر عو مدعی

 لاقف ءانلا مل دهم یشلا ذخا قکسلاو بئاغ عیاملاو ءانبلا دعب رادلا نمعسا ناف)

 ىرشملا لوق ىلا تفتلبال 1 !n ةفنح ويا لات تتاغوهو یترغ دق ميابلا نا ىرشملا

 (رورفلالئاسم ف ناهض اق) قسما یلارادلا عفدب و ءانبلامدهب سهاوبلب
 ملستوحب همولعم نم هورع هرزوا قلوا یکلع یب هصرعراد قمر ن الوا ه دن دی دیز
 یکیدتباعامسا یعسرکب نالوا یسهصرع كلم لصتم هب هروب رم هصرع هرکصتدکد تا

 ند ور هلی هعفش ییهرول دم هصر ۶ بودیا تباعر اهماع هنطنارشو هع ذاا هد

 شب هدعب بودیا تادحا انب هن رزوا هصرع لوا رکب هرکصندکدرب و هورع ین بولا
 رشلالاح هسنلوا مکح هرشل هصرع مکطاو تاب :الادعت توقح قسم هردصرع لوا

 زواوا #با ار دیروز ات کر علق هرکب یتسانب

 نالا ةي راج د الئساو هعسکلا و ةعفشلا ارورفم اهيف لج را ن وكي ال ءاشا ةعبرا )
 سرغ وا اهف ی م مساقوا ةعفشلاب اضرا ذخا لجر هایی هكر شملا ةيراجلا دالبتسا و

 تللذکو سرفلاو ءانرلاةيعب ىزشملاوميابلا ىلع مساقلاوعيفشلاعجربال هدي یفام یا

 يعل كي رشلا ىلع كيرشلا.الو ERE عحرإال بالا
 (ةعفشلا ف هللا هجر ثيللا ییال هقفلا ةنازخ (

 بودنا 2 است هورع دیز جد یروب نم ءانب هدقدلا ند ورعیروب رم نی رکب هدنروصوب

 زالوا # باوطا#یمرولوا ر داق هربجوید لوا نماض هک اب ینتیق
 الات هل اقم م وقسم علبم یب ع ی وق كورع ی E ٥ سیلک هو دق رشا كوز دن ز

 هرکصتدقدلا ۰ ی و ی ی رکب بوید لا نهر ندورع

 هلب ودر هسنلوا هيل یلبس بولوا تبا هرزوا یعرش هجو یخیدلوالصالارح ل دی ز
 زالوا # باوملا #یمرولوا ردات هغلا ن د دز یروب زم غلبم رکب هلکعد

 ىلع نهنرملا عجرإال ارح ناکه نا نیبن نهتراف هدبع یناف اذهنع نهنرا دبعلا لاقوا)

 هاتلعحاعاو انماض لعحالف هضواهع سال هنالضوعلا ةمالس یضتعال نهرانال نقلا

 . (ناهضاقل رغصلا عمال احرش) ةمالسلایضتش دقعلک ین انماض
 هورع یوق رح نم رکب هرکصن دک دتبا میلستو عیب همولعم نم هرکب یورع لوق دیز

 رخ یک یر هرکصن دکدرب وه دز جد ورع بودیا سما ويد ریو ه دیز بوربو
 رکب ه دق دنل وا هل لبس كو رع هلکعا هنپ تم اقا هنساع دمو یوعد ن د رکب وید

 هورع وید م د رب و هکندب هرزوا ر رح هجو یی درحم هورع هلغمالوا مولعم یناکم ل دب ز

 ۱ زالوا # باوخا # ییرولوا ر د اق هنیعضت
 * دکد یار كا ارشا هرزواقلوا یس هیراج ل دنه ینیز نالوا ه دن دی ل دنه دیز

 ند دنه یز ید دز ب ود هلا ارشار داک د « رحر د هیر اج بيز ٥ دیز ورع

 TS دک دتنا میلست ه دنه منو ضق و اشا هپ ها ر دق: وش
 س ا

 هچ رح



#۷ 
aeکح هنا رح هلاک عا هندب کا ا اغ شا تودناراکنا دی زو یوعدولد  

 هورجیروب زم نوید مدلی ارتشاینیز ن هلکعیا رورغم هرزوا رر هجو ی دیز هسنلوا
 زالوا#باوطا#یرولوار داف هنعصل

 لاحم ینحالا لبع عجربال هلاح قابلاو نفوهف « رشا ینحا هل لاقولو)
 (لیصفت هفورشع نداسلای نيلوصف)

 ۱ < سلا باب #۶
 یلس طنارش بوری و هقسا ر دق وش هلیعب رط اس هورع نوعا باش هیق ر دقوش دیژ|

 بویمر و ورع ه دکد شابلط ن د ورع ناشر دقلوا دیز ه دالولحلجا هسلبا تیاعر

 زالوا # باولا # یرولوا ر داق هکعد لا یک هجم ا 1

 هيف سایر دقلاو فصولا طیضب نا نکعاید یا هفصوو هردق عیایف مسا حع)
 ةرذلاو زرالاو صج او حلاو لاو رنعشلاو ةطنخاك لكلاب هرادقم فرعیام یالیکلاک ||

 هرادقم فرعیامیانوزوم اواهریغو لاو ءابتوتلا وسدعلاو لسد او لڅ او ن ممل او براو |
 دیدنطاو موثلا و لصبلاو ركسلا و هيل اغلاو ربنعلاو نارفعرلاو كسملاو نه دلاک ن زولا

 (اصنطم لا یناتسهق) اهریغو نظقلاو رفصلاو ساحتاو
 بوریو هجا ر دقوش هلیقیرط اس هورع نوا رپ هیقو ردقوش مولعم یسنج دژ
 بوپم ری و ورع هدکد تيا بلط ند ورعیزیپ هدنلولحلجادیز هسلباتباعر یاس طارش

 ز الوا تاوتا# یمرولوار داق هکعد لا یکدقا
 توافتال هجو ىلع هعنصلا لهادنع امولعم ناك اذا لصلاو نان ساب سٌیالو )

 ی ۱ :

A E0  
 هلع رط س هورعنوگا لاعتر وب ددعر دق وش ندنعو خ رول در ندنسلاها زقاس

 یامسره ر دعلوا دی ز هدنل ولح لجا هلا تباعر ا طلارس توری و هار دق وش

 ر د اق هکعد لا یک هما بویمری و ورع ه دک دتا بلط ن د ورع
 زالوا # باوتا # یترولوا

 جد عن باجا ال ما هطنارش ترک د اذا حتت له اددع نوای لسا نعلئس) -
 ( ع ویبلانم مج نیا یاواتف ) ۱
 س هورج ن وحا كن دران هیقور دق وش ن دنکندرا مز وا ن الوا ن دنع ون سبد دیز

 زدّهلوا بویملا دیز نکرریو هدیز یروب رم غلبم ورع هسریو هشار دق وش وش هلیعب رط
 ۱ زالوا # باوطا # یمرولوا ر داق هکعد مرولا درا هیقو /
 ةرجا سبدلا لعج ول ةراجالا باک نم ىواتقلارهاوج ىف لاق سبدلایف للا زوجالو)
 دف لازوال اذهلو هق تلع رانلانال لاثمالاتاوذنم نضل هرال زوګال تاراحالاق

 (لسلاین مخ») یهتنا زاج ابنع ناکول تح هم ذلاق بالو
 زاوا باوا یمرولوا حس هد یکی ناناوا ذاا هلخخط هدشنآ ن دنبوص مزوا

 مام هباوج مهفی) ۱ . 



> 
LD |ماسال یا  ete i 

 هلبا 3 ات ورب و دعنا دق وش هورع نالوا ورغم هلبا یعنص قما یی اق ددا

 ۰ دکدروکی ناق دی ز نکل بوپاب قیاق رب هلیس ةتسارکی د ورع بوید پا انار کا
 رولوا # باوخ ۱ ییرولوارداق هدادرسا یدل ا یکردرب و هور £ ها راک

 || نیعتال هنالهاربنال | ق هعسعناصال» «ع ونصل یآرا ذارایطا نصتسا ال یه ًاراا ذاراشاهلو) 1

 هعدن نا هل سال هیصرو آر اذاو دعا ۱ م دعل هع نا هل هارب نا لرقومنصتسل ارابخاب 2۷۱

 (اصزلم متسلاف ی اا

 ٩ عوینلا ف تش لاسم #
 هنسغنق ن د ورعودب ز ینزو ترحا ه دکدتیا میب هورع یعاتمرپ ن دنأن وزوم دیز

 ه دی ز ۴# باوا رووا مزال

 (تاراخخ اتا ل ف ركالا قتل ) عيابلا ىلع هع لیع هعرزو هیزو و عيبملا حب لک رجاو )| ۲

 + فرصلا تاک #۴ 1

 بولا ځد ورع ب وریو وید ریو نوتلار دق وش هفارص ورع یسهتلوزر دق وش دیز
 .تقرافع ندورع دیز نیدعا ص ق یران ولا دیز هرکصن دق دلوا كح هریو یرلنوتلا

 ند ورع یب رالثم لراهتلوز لوا دب ز هرکصتدک دا لالهتسا یرهتلوز ورع « دعب بودیا |

 ر د اق هکم امریو یب رالثم ك ز هتلوز بوید لا نوتلا ر دقلوا ورع هدکدتیا بلط |

 امهنادنا نادقاعتلاقرغت نا قرصل ىف دقعلا نالطد تحول ر یذلا قرفتلا نا ۶)

 3 و امهدحا به دی وا. هه>ح ۴ دحاو لکو صفلا ل نو فصلا شش لحن =

 ءاوس دقعلا ن الطب بجوی ربتعم ق رفت ذهف رخالا هارإال تحب هیجا قوال
 | نیعب اتیع ناک وا ر خالا اھدحاوا ریثاندپ رناندو ےھاردی مهاردک نیدپ اتید دقعلا ناك ||

ENSملا  
 مهردرشبتا هرزواكمر و هراب E ¥ u a رک صن و نوعا یر ره هفارص ور € دن زا

 هنوز دلا هراب ر دعوا نومایرب ره هدعد بور و هتلوز دیدح ر دق وش رولک كندرب ۱

 ءان هزعلوق هرع هدکد تنانلط ند ورعیهتلوزر دقلوآ دز هلغلوا څار ههم ا ناسعط |

 هکمامرب و قەلور ر دقلوا وللثم لوا بود مررب و هراب ز گم رکن نوک یرب ره

 (صاع هیاوح مهش ) زالوا ۴# باوا # یرولوا ر د اق

 هور یعاشوقرب نالوا 5 ونصم هلبارهاوحو وجا نایلوا نکمصیلَص رر الب ین لك دیزل
fق زرعم ورعو دی ز نعا دقنلیق هدعب تو دیا ملسنوعب ه دنس هلباعم شسورغ زوب زر  

 دارع كع در « دیز یع اشوق لوا ءانب هنزاوج مدع ارو زم ع ورع هرکصت دنربدلوا |
 ر داق هربج وبدرپ و یم ءانب هروب ٠ع هورع بویملا دیز ه دکد تی

 ۱ ۱ ` زالوا ۷ باوخا# یرواوا
 طرشلا مادعنالفيسلاو ذیل ایف یا الصا عبل لطب فیسلا نم ةيللا لخت! ن اوا |

 ٭ یاتسهق



E 1 1فرصلا ب کف یناتسهف ) 
 4 تاینادلا 9 0 ۰

 حب هدنسهلب اقم ید AEE هورع ندیراباد قلم كلام دز نالوایسرشک نود 1

 هاکماباانو هننواد لام لدی ز هورعیرانیادرباس ل دیز هسابا صاقت هشد ینو ملسو |
  هکعد زر ه دیا ماسأقا هروک هزع راند یتنمنو عیب رارکت بولا ن

 . زالوا # باوجا # یرلرولوا ر داق
 يلا اوعفارت رخال نام و رخال ةثامسجنو لحرا فلا هيلع ني ة زج ن ءاطع لش

 لکیضتقب وه لاو اد مهنب مسعب فب رع ال .ةنامسچخ 8 م دب هوسحو یضاعنا

 .هلامو ااغ ناک ناو هلامو هسفن يع یا ةبالول ءاشنم م دش ور ب دارا اک مهنه نرد

 رظنلا فان یدقتلاورانبالاوتی رظن ىضاقل ةبالو نال ص صحاب مهنب مسق نويدلاب قبل |
 (یضصاقلا ب دانم۱۰یف یضاقلا ةمالو ی هیزاز)۰ ۱

 ور اک ملسو عادی PT وم نالوا ن دنسنج ید هورع یاد دی |

 E دیز هسلوا توف « دلاحیییدلوا دب زا نەسر رز نت

 یرادقم ندیا تیاصاهنن راد ند روپ زم غلبمیرلنیا ډ راس ل دز هلغماملوا شا ضاق

 مردی صاقت هنید هلم و هدن دی در ورک « دنرلکدتا دا مم نمل ا ند ورع هک اح یر

 زالوا # باوا ۴ یرولوا ر ذاق هلکمامرپ و و بوبد ۱

 سصت ل ةعیدولا سنج نموهیرد ةعیدولا بحاص یی ءعدوللو او لجر دنع کل
 اضيا اصاصق ریصبال هيلع اععجاام دعب و هلع اع نا لبق نیدلاب اصاصق ةعيدولا

 ىلا خیاتعال اصاصق اهعلج ىلع اعقَجأف ٠ دي ف تناک ناو اهذخت اف هلها ی جیم |
 (فرصا نمرشاع !ا لیمو رخ ذ) اضاصق رامخاتید زاص قغو رک یس

 هلبا مارا هکیرزوا قد بورپ ویلا ضرف لورغ زویترد ند هنسکرب کا ر هور دیزا
 ءا هنسر و بولا صرف سرع زوشرد ند رکب د ورع هلکشا صا وید رو هک اس نی٥ دعا

 | الاح هرکصندکدرب و ه دی ز شورغزوترد بودیا مال حر ورک 2 شعلا ك د هنم ما

 ن د دیز یرو زم جر ورع هدکدړ و هورع E e هدام هنس دیز
 زالوا * باوجا#یترولوا رداف هل" ۱

 اا رمال ال هتک مدعل یو حس لععف رم الا هدود ناىلع حر ما را و ی نه هرم ۱

 (ةلاکول نم ٣یف ضارفتسالا لکولای هزار )

 أ ملبم بولوا رو ادا هرکب اغ ینید هلا ر دق وش نالوا هرکب ور دی ۰
 ۱ زالوا # باولا # یمرولوا ر داق « دادرتسا ند رکب یروب زم ۱

 | هل یضَعلا تالمال یصاا كالم نع هب یضقل اج رضم همها ریغب وا هرماب هبعندیضقنم) |

 1 تلا نا مم جک تلا نعیضاقلاءاضق نا ا هنع طعما لاق لخدنارسعن  ۱

 1 در - تتسلا كلذ ع افترا دنعف تلا هری ند ین2 نمو ءادتنآ كالا لهانم سال | ۱

 يدنا سا PET ا هاض نا ىنتاقلا كلم لا هب ىضقملا | 1



(I: 
 (تانیادلانم ۲ ف هربخذر) هنع یضقلا كم ىلا دوعي ۱

 یزهطوا هدعب هلبا انن هطوا ر دق وش نوجا ےب ر هاکلام یدنک ه دم هصرع ههرع دیز

 ل دیز ور هلکعد مرب رب و ن دنس هراجا ۳3 PEE دنا رانا هر
 ز دهلوا نوا دید تو البا یری صا فور هنر دق ن دنام یدک ه دننن هصر <

 هورع E هسلنا لست ه دیزو انب هطوا
 هراجا قححلوا هلی وا مادیشعا لیحأت هرزوا كمرب و ن دنس هر اجا *!) هطوا یکفورصم

 زالوا * باولا *یمرواوارداق هکمامر و الاح بود لآ لهم لیعهخدلوا هلصاح

 تولطلا لبقاذا حح هنا ودمولعم نتتوا E اج أت برضا هلن لع ليج ألا)

 2 زاتهملا لج الا راش ةلاهخ لوهح لا ااو اچ لاماو الف او
 لاح لاللاو لطاب لحالاف اهوحتو هرنس نم هکبرش مو دقوا جالا مو دق وا ءامسلا

 (تانیادلا نملجالا ین هینق)
 هنشورغزوسدب كب ترد كنقح شورغ زوبیدب كب رکس ندضرق ه دنتمذ ورع ل دیز
 لیفکكر کد ۵ دعت بور و شورعز ويدن كس ترد هورع دزه رکصت دقدلوا لیتکر کی

 ییدصت رور هسدد م دیشمرب و نوح عید سو رع. زویدب كس تزد ینب دلوا ||

 رود داوا ٭ تاو 1.۱ »< یمرونلوا

 حجج ر لا عفدنب هب هنال امهنیب وهف نیبیرلو لیصالا ءادااخ اليفكل الاب ناکولو طلا نو )
 . وه لاقو هنمافصن لیصالایداف هدح ىلع لیفک هنم فصن لک ناکول !ذکو عج ممالب

 ` هيف قدصف هنع عف هلعگام دحال هلعف لعح هنال هنع وه نالف هپ لفك اع

 0 7 (تلانکلا و دمت ناعضق هبلیضف تاناع)
 رارفیرایضهب و بونلوالتق یرلیضعب هلباداسفلاییسو تواقش نکفم هد هرهاقرصم
 تنطلس فرطر هب رق یربم نالوا هل ول تولوا هدیرلو مصا و طض از ۲ دبآ

 جد ةلباقم لدب هجا ر دق وش رونلوا رعد د نآ اولح هرزوا داتعم هز هنک ر ا ند هلع ||

 ادا یگدناولح لوا اعرش ی هتش نوید لرب رارذ و كرالوتعم لوا هدقدنلوا صد وقت 0

 ردیااضتقا قوا ادا یک دنرراععو ضورع نالوا هدوجوم هسحوب ردیا اضتقا قوا

 ردندنیلسصم لالا تدب لام هک ندیرمع-لاوما ناولح و یرق نانلوارکذ # باوجلا #
 ندرلموقرم هردلکدعورشم .قعلوا ادا ندناولحیرلتد هيلع ءان ردلکدندنلاوما روب ره ۱

 روتلواادا ندنر هکرت نوید جد رب رارف بوللوا ادا ندنرا هکرت وید كرانلوا لوم
 هج دلوا ثبات یراتوم دوخا دشدلوا رارضاح یرالیکوان یژودنک رلبرارفن رکل

 رزالوا ر داق هب هملاطم ی ران اد

 هدکدیدلرب وندنس هکرتردراو E هقار ردقوش هدننمدورع ندنسهبرو كيف وتمورع كبر ||

 ورع لدي ز هرکصن دنرلکدرب و هدیز هخا ردقلوا ندی هک رب های راه قح ردهلوا هنرو

 رداق هدادّرسا ند دیز یروب زم غلبم هنر و هسلوا رهاظ يیيدلوا یح الصا هدنتمذ
 ..مسرابدمرپ و بودیا رارقا زا رولوا # باوا # یمزرولوا

 هنر ۴ 0 ^ و

FATE۰ ی ۰ ی ی  
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۳ 



 ادا ندنام یدنک نمد هقا ر دق وش نالوا هرکب دیز ورع ندنس هو كنافوتم دیز |

 یناثلا تيملا لام فال لوالا تیلا لام ف انید كلذمصبا هلام صلاخنم نيدلا یضق اغا |

 : . TALS ء ۰ 2 ۶
 بوید هليا فرص هکفراصم لآ ب ورب و هګ ا ردق وش هسدر ورګ هد هرهاقرصم دیز

 | هليا هنیقس هدادرد هدعب بودیافرص هنفراصم یس هنیفسیروپ معلم ورع هدنروصوب |

 (۱۷ هدعاق ر خاو اف هاشا) یدااعمحر هقالخنافانید هبلعنا نطوا )

 ویدمدتا اداشدلدز ورع هسلوا لاله هکر نادعا عوحر هدیز کرار هک شا

 زالوا ناوطا ۴# یمرولوا رداق هغلا هتسش ند هیزورتاتب

 یضاقلانال یناثلا تيل اةكرت فجري نا لوالاتیلا نیدیضق یذلل نوکبال نخآ تیعنم

 ( تانیادلانم ۲یف هرخذ )

 ۳۹ ضورلاق عون 3

 ی هه هس وي زولوا یعحرف رول رم علبم ةناعل وا رکد بها ضد

 ۱ زولوا ضرق # باوا ٭ ۱
 هلا عفداذاام فال ةه ناک كسفنسکا لاقو ابو رخآلا عفداذا ذيجارسلا قو )

 (نبهلالئاوا ین جم ) اضرق نوکی ثبح اهققنا لاقو مهارد

 بلط ندورعیروب زم غلبم دی ز الاح هساوا كاله ند هنطرف هنیفس نکرولک هاوبناتسا
 دعووبد مايملا ندنسیرو زم علبع هشرولوا اله ل هنفسرکا نس هدزورع هدکدتس

 زالوا * اونا # ییرولوا رداق هکمامر و ويد اشنا

 هتلوز ردقوش ندورغ دیزنکیآحیار هپ دقارب ناسکس هناوز دیدح رولک كندرب مهرد قلا
 ءار هتلوژ ییدری و هدیز ورع الاح هسلو یار هی ها ناسةط هتاوز هرکصندقدلا ضرق

 جب رخ هپ هقارب ناسکس ینیربره كرا هټلوز خیدلا دیز هدکدتیا بلط ند دیز ییرال ||
 رداقهکمامرپ و قب راثم ب وید لاه رب ناسکس هدنسهلباقم یر ره ىج دنس مدیشعا |

 زالوا # تاوخا # یرولوا
 || ددعلا لثمالاهیلع نکن ۸ تلغوا تصخ رغمهرد فصتوا سولف ناد ضس اكا

 ( ض ورتلا ین ح») هلن نوع ضر ملا هجو عضو نالذخایزلا
 راشو سورغاو نوتلا لوکس نالوا یواسم اب بلاغ هتشع دوخا تولوا رايعلا صلاخ

 ¥ںاومج لا۴ یاددع هسخو رولوایانزو یرالضارةتسا ل دوقن نالوا جار

 ردلکد راح اددع ردمزال انزو
 انزوالاددع اهب عاب و اندالبف ضرةتسي هب ورضا ةصلاخلا مهاردلا ليقناف لوقا )
 باج نا نکعب اددعال انزو حصي فصلاطاب ضارقتسالاو عيابتلا نا ماج زوال نا یتبنیف
 نوکینا لثم اهددع یفرتعم اهنزو نال نعم نزولاب هننکل و ةروص ددعلاب ناک نا و هاب
 دعبس اهترشع ینلا نزولاو مهرد ةئام ةب ورضلا مهاردلا نم اددع نوسجنو اا
 عیابتلاف عاربلا یا یه توافت اهدادعا نواعسال اهدادعاق اهنزو رتعا اذا لبقاثم
 »۱ »و ل سل



If} 

 (فرصلاقلیهسنلا حرش) :روصلنل نه راءالاو ونعم انزومیاتلاکاددع اهز

 هدنرانیب كفلخ موبلا ی هن ورضحم دوعن نالوا مولعهو طو بضم یرادققو نزو هدنروص ود

 رد هل هجو هن یعرتش مکح هدنراکدزب و تولا ضرقلا قیرطب نیدخلوا نژو رارکت
 «اداحآ بولو طوبضمو مولعم یرادقمو نزو كن هروکذم دون لصا نع ٭ تاولا#

 اددع بویقلوا نزو رارکب هدکدلور و بونلا هلیقب رط ضرق هلةمالوا انا یدوم هعار
 هلوافارطال عوطقم رکم رولوا شلرپو توا ایزو هدانعم ردق وب 1 هد هلو و بونلا

 ردج؛اتح هنزورارکبز زالوا اددع هدنروص لوا

 4 ه]انکلا | تاک

 | بویبا دو وید ج هو چ ها زدقوش نالوا.ندضرق هدنتمذ رک :ورع دیز
 .زالوا #باوخا # یمرولوا شلوا لینک هروب زم غلبم هلکعد هلپ وب درحم

 ریصدال هیضق انا لیلا هیساانا كيلا هعفدا انا | نالد ىلع كل یدلا نیدلا هرمغآ ى نافنم ر

 (۲۹قن هدسافلا ٌالافکل ی یف هيدا ) مالالا یعلدی ظفلب ملکتب مامالیفک

 ی زکب تولوآ a Se دز

 هسید يفك هنس ادا رو زم غلبم نالوا ه دنتمد ورغ كنس هنسانعم كيل هعفدا و هنم

 زالوا # ناولتا# یرولوشاوا لیفک هروب ره علم هلکعد هل وب در

 ۱ نآ هانعمو هلاک, سل كيلا هعفداو هنم هصق ان | نالق عام كا اتن فط نلاطاللاق )

 (دلافکلا لوا هیزازپ ) سانلا مالکی ناعما ذه لع هضبق ذ ا ولها ضاقت

 رادعم هنید ركب E نالوا هکاس ندضر Ê دی ز

 ۱ ینیدلوا قح هشاردق وسند ضرو هدنتمد رک لو رع هدنلافک توو هساملوا ن ناب يددلوا

 نددب ز ءاس هب a ۲ غلبع هلغل و" تبار ارقا: EPA اج ۶ هاب

  زالوا محک تن 1 هلغماکلوا مو" هم ند رادقم هدنلافک نم درک دی ز هدک دا بلط

 س و

 زالوا #باوط#۱ییرواوا رداق هکمامرپ و وید
 قداررح ) انایع تیاثلاک دنینلاب تباثلا نال هم را فلا ىلع نهرف هيلع هلاع لقک ناف

 مس ل ناف هنیپ هردق نم هب تماقام ن نج لوهج لامنم هیلع كلاب لفک ناو ( هلافکل یف

 (دلامکلاق یناتسهف ( هب فرد اعفل اشکلل لوقناف + هاب

 كج هربو هورع كنس هدی زرکب هدقماوا كح هدیا ضارفا ها دقوش هورع دیز

 هجا ردعا وا هور دب ز هدبرو سه تک اکا هدعب بولد نک هب هشا ر دقاوا كفيدلوا

 رولوا »< اوطا #یمرواوارداق هفلا ند کیر زش علي دی زالاح هسر و

 رغنم لاطاق هضرقاف نماضاناف هضردالحر لافعف ا اض رو هرب نه باط (

 A هيزازب )ر دقلا اذهنكب و حص ا رص هنامص لبقینا
 کد ه :رکصندکد تا ن ضیتو میسو عب هشورع کس هورکب یورج یلوق دژ 1

 مد ینکو نم e U هسردیاقاا ورع دی ز هدکدیدردبا قابا ورع مرفروف ۱

 زادوا # تاوطا »۶ ییرولوا رگ هروب هرم ۱

 س ل ل ا ل ل ل ۴۰۰۹۰۹۰۰۰

 اولو



 کس ۱ ۳

 (لافکلاق هرناخراتات) لطاب اذهف نماض اناخ لدبع قبا نا لاقالخر ناولو)

 دوخا لوب یورع بوروتک هبیصاق ی دیز کب هلکعا قابا هدندپ ركب ورع هدنروصوب

 یسبتفط هدلب لوا بودیا لاو- هیاوتف یراروب زم یضافو یوعد وید لوا نمابض ینتیق
 هلا یوٹفلوا 9 یوتف وید رولوا همزال نیت رد هه هروب رم تلافک یخد

 اداکعاهیاوتف لوا اوا تويعا روح ادل یضاق هسرپ و ون کس هدیز قتعف لورع الع |

 ول ناو ی ؛رولوا مزال ناعص هب ر تصاق رول نم غلبم كخدیا اطخ

 !یلعف ءاطخ زوج یضقولو هلامنم هیلع مزغلاف هب رقاو ادعتهروخابیضق ) |
 (ءاضملا ف ررد)

 ولد ودا هدي ز ورع نوعا كمرتوبلا ییغارادرس كن هدلبرپ هوز دز

 رادقهرپمولعمانیددچ نوعاكعانیدیمورع رو لوا هن ززوا لورع دی ز بو دا دعو

 ردراوخدورع هدکد ید ردیهراو كنید شورغ زوب کات بور و هورع ی هسکر هلا هجا

 هدیزیدرگب بویو هک د ولدرپ و هدیز ی کلا ناديا هدنګا ورغ هدعت تولد

 1 1. هک هروب رم تلافک هسلوا ین هروب زم علتمرشب هدعب هسرپو ۱

 i ۱ زالوا * باوطا * یعرولوا ۱ ۱
 الا ءادالابالا طقس ی الاعوهو اج دنا  الوهمجناکولو دل لاما هلانکو )

 > اند د هروب زم ت ۳ یسفنرکب ندع وب لوق هدد! لواهدیروصوپ

E٠ ۲ ٠ر رولوا *تاوطا#  

 لوضفوا لکو ةماقم موقیاموا هل لوقكاوهو بلاطلا لوبقالب ةلافكلا حصنالو )
 جرخح نا,لینکلل و اعج لالاو سفللان هلاقکلا ىف فالطاو امهدنع دقعلا سالح ىف
 ۱ (اصنلم هلافکلاق محم ) هنزاجا لبق اهلع هسفن ۱

 هدنراکدنیا یلستو ضارقا هرکب اعم یب هجا ر دقوش یراق دلوا الام اکارتشا ورعو دیز
 هن هروب نم لاک هسلوا ل اک هنس هصح لور ۴ن درول زم م علبم دیز

 0 ` ̀ زالوا #باوطا# یرولوا
 نیک هلادح | لک انا نعل جم هیصت هحاص] اههدحا لذکفرخآیلعان هد امهل )

 لب مچ ندی تخ نوک ست لا قرتهناول لر 21 نیدلا قدی اهن اپ
 ) دلافکلا نم لصف ررد ) هنقنل انماض رک ایا فرصت الو ۰

 لیفک هزب وپ نیر هدکدرپ و نوما قم هيو هور نالوا یاب وب یب زب بوط ردقوش دیز
 زالوا ۷ بر گیوو نی هروب رم تلافک هسید 1

 راصلا ب ی لوف ىلع ز زاح كل ھول لحر هر نو ees اص3 لا اب وت عفدول )

 عاجالابواح هدسفانا !,لاقولو مان نم هلاثم ذکر اعد هللا هجر ةغنج يا دنعال |

 (ةداقلاتباقر صب نم ۳ :یننیلوصف) ناجا جوا لفکتاقلع ادا و

 مزالد رایص هکاس ءا هر هموق مه تلافک دی ژ ر هسلیا رار ۰ بولا یززب لوا ورع هدنروصون



 هک مو ¥

 ۱ ر داق هدادزسا ن د دز یروب زف ملبمر i هشلا RY ر دووش لغت كرکب ودرولوا ۱ ۱

 رولوا # باوا * یرولوا ۱
 ادنز ز تنولوا لشکر کد هدنبابغ دادی زهنفح هشار اردقوش نالوایدضرف هدذتمذ ورع بلای ۱

 رک هرو زر تلافک هسالفا شا لوبق اف, هدایت لع لوا لیکوان

 زالوا *٭* باوا یزولوا

  اههجتزدجخو هی ییادع انهو دقملا ساف لوک لوبغالا ةلاغكل آ صنوو) ِ
 بوبا دنعامهلوقراتخلا وزاجاف هغلنا دارو یاعت هلا هجر یفسول و ون یاقو ی اع هلا

 ( ثلافکلاقیروف ر ؟ر) اههربغو یسنلاو
 تعاض) یکدکتفت كنس ورعزکا نیز یک د هدک درب و و هل الدور نوا ب یتکنفنرب دم ز

 رک E a ماش تک هس ر دیا فر ۱

 رولوا باوا  یروو ۱
 ةراح ةل افکلا دوعت له دن وعصم ةنامالا تر اصول مرج م هنامالاب لنکول لاق )|
 صخش نم ناعصل بس ىلا ةلافكلاقاضا نوکی نا الا ال باجا لیفکلا هبذخ "وب تح |
 بولا سفنب نعع ول وا ده كم ول راصقلا تکا كا ê نا اوچ اهةلع وا 9 1

 نال حص ایهدنعو یل اعت هللا هچر عينج ینا دنع صلال داسفالا ط مش رغب 3
 لاقول از کو ( هلافکلاق هر دعاق) اھ لز نوعصمو هدنع ر خالا لع نوع رغ ا

 ناما لک ی اذکو زاح - رعد فلتاوا عدوملا دحج ول عدول

 ) هدسافلا تافرص"ن 2 ۰ و ف نلوصف ۱

 ر های بوبد یفکو مقاض گ هس ردنا ر وهظ كعح ه دمو رگب کی رک هور ۶ دیز

 ید لدشلوا لضک هرزوا رر هحو درع ورع هسالوا نا فح الصا هدنتمد رک 1

 (ماع هیاوج مهفب) زالوا ۷ تاوخا ۷ یرولوارداق دعا نت ند دی رز

 ها هک ته ةراخا هر ةنسک حاقرم ینارافع فو ضد داوا یسلوتم هرزوا تطورشم دن ز ۲

 سالفا هر هتسک لوا هدب زن دنس هقزترع ارور نم فقو هرکصت دکدتا ملتستو راجا |[

 ك هرو ند تاراخان دز هدر لکدید نسبمر لوا لیفک هب دم وک ره يناراحا هسرواوایراط |

 ۰ زالوا %3 تاوطا دع یرولوا رهگ هر و ید تلاقک هسدد معاضو لفک ۱

 RR N زاب هنال هلال ىرشملا نع «اکول نا نعض و عاب لکو )|

 عج مبل اهآ یضاعال نع و تالأوا یصوا | ابو ول اذکو (تح ) لطا هزاو ۱
 ۱ و 1 هول

 فقاولا ليكوال ءارقفلا ليكو للوتلا ( اصل هلافکلا نم ناعضلا نم عصب ایف هتف )|

 (فقولا نم < یف هیناخراتا ) ۱
a 8۱ ۱ هلا 8 ا دب ر هی ,لکدتاد دا ص ضرع هنلایع اد ز راهنسک خاقرب  

 ] واو ss یرکلام کرس راو زم ہد دکن زت ۲ یدصت هغد رکا [ نکیدیا عهدو هلام ۱

 1 نوجا ی لرون مرکب و ورج هر هرکصذ دقدل وا لوک هلهجووب بتولدا قرا لیکن

 لدیعر لار رفو خا ارضع ی کر اب یک زا لرکب قور روي نم هدنرلکدتا ها[
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 ژرولوا * باوا * ییزرولوا ر داق هنیع هدیز یراریکرات لوا زکبو
 نماضاناف نالنتعیاناوا نالفكبصغناوا نالق ك ناو نالف كلتقنا ناقولو )

eاكا ىف 39 اضلا بوحول ب باسا لاعفالا هذه نال زاح  ) 

 ور هد یکیدید لى نکا ها ردووش ندضز ۳ هدتمذ رکب كنود هویع دیز

 نگه وب نم تناك هسد د مدتی !لومق نتلافکه ادب ز ها ا ه دع) تونعا لوق

 (یرودقلا حک )نام هباوج مه )زالوا ۷ باوطا#یمرولوا
 هدک دشا دا رم كعا قالطا یدیز ورع نکیا هدنسح ورع, یطباض دیز ن د ابقش ۱

 یدالواو تراغو بهن یلامبوص اب قل زد من مرفروق كسردیا قالطا یدیز هورع رکب
 بهت کلام تبوصاب کلم كنس دی زرک رکن ور ,ع هدکدید ردبا لتف یم هحوز دوخاب

 تولد مفکو نماض نی هسردیا] اق هلدا لف نالوا تند نجوم نر و

 یسهچوزو تزاغو ته یلامردعوش توصات قلم لر کر دنز هدهب هسلبا قالطایدیز ۱

 تلاقک شد دنه و یوقرح لامر کی هسلبا لتق هلبا لتق نالوا تید تحوم یدنه

 رولوا # باوطا#یرولوارداق هنخاونیعطل ندور عمان هپ هزو رع 1
 میس كلکا نآ هلوق فال دو بدلا نماض اناف ءاظخ نالف كنياوا كلتفنا لاقواو )

 ( ین هیزآ لایق هلو هلاتکلا نم ؟ین هصالخ)
 نورا هقرس یکم كتسورعرکا هزکب دیو هدق درادشانت هرکب ویلو اک تم دخ یوزر دیذ

 رولوا ۷۴ تاوطا ٭ شرولوا دین هرو نم تلافک هدد مماضو لک.

 ۲ (امنا سهام هباوح مهفب )

 هقرسیم هشار دد وش ور نددیز رک هدکد تب رارف ندنناب اركب ورع هدیز وصوب
 تاغ ورع ۽ هدکدتیا | راکتا دب زو یوعد ولد لوا 0 ءاثب هر ده و ره E اافک یدیشعا

 زالوا تاو 1ا رولو | كومو ةعوجممهسلت اطا هن تماقا هن رزوا كدت زر u نکدآ

 ردمزال یروضح كورع
 باغ هيلع هل یضقاع لحرنم نصلحر مفصل عمال اف اغاز :هچنر بچن لاک ۱

 ۲ شال ها مهرد فلا بناغلا ىلع نا لیفکلا ىلع ةنب بلاطلا ماقاو هنع لوغكملا
 هل یضدوا ادای لذک لاک م ۱۶ ق همخذ ( لیصالا لعالو لیفکلا ییعال تاپ ۱

 هناهرب لب !یا د ر اذکل یصالا لع هل نآ لبقکلا لع یعدلا نهربف لیضالاتاغُو ۳
 ءاضعاا لیفکلایع لاا توجو طرس لال هبلع یضعف بث الا رضحی دک لیفکلالیج

 هک اذهو انک اعلا دی زلیع هل نا نهر هنوکآ دجوب وم وهو ل: صالا لع لالاب

 رک ال تا نکمافقاطم لام هه یدل ا نال ليفكلا لع ضف

 لفك نا بئاغلا لع ندا تابا لب ( E إ.صالا لغ هباتضقم لالا
 تتسب اردقم الام ليفكلا لع یعدیف سلاف یعدلا هرو بئاغلا ىلع هلام لکد

 شاغلا ىلع هنیدپ یعدلا نهربف هنيد ركني و ةلاقكلاب ليقكلارقي و ةقلطملا هل افکلا
 يذلا تبثیف لیفکلآیدلا اري م ةلافكب هرارقاب هيلع ءاعداام ليفكلا ىلع یضاقلا یه



 هک ۳۱

 نیدلا توبدبالا تبثبال سضامحا ىلع ىعى اذا هنع اعصح لیفکلا باصتتال بناغلا ىلع |[

 (؛یننیلوصف) بئاغلا :نعاعصح رضا ار ص هلنتقو بن الا ىلع ۱

 دعا بولوالیفک هلند كنار دقوش نالوا ند عینه را ot لورع وم ضر دنز

 © نافماتوا توجه یدلوا دعا تاتو یس هرو هچلوا وا توف و |
 و , رارولوا#تاولتا ی ررؤلول داق مر ۱

 ( ةلافكلا ین یواتعلا عج ) ةگرتک تلثلا نم نوكت ضي یا هلافک) |

 ندمردتنآ تشک ةیروةدقدلوا لاله تولع ماط/هنیږزوا کلدیننٌدنسلاهاهب رقر |
 لها: ڙکسز ديا نفد نیم ر ذنبا فک یهنرو یس لاها هروبنم هی رق هدنراک تیادا سه نفد

 "ناد رس ق هفناظ فرع لهآ هنرو هدنرلکدید رولا تید شع ند زپ ی ۵ همبباط فرع ||

 ندنسط اط قرغلها هرکصن دنژلکدتیا نف دیدی زا بوند زیماضزپ دولا تند رع

 E هن رق هسلا هقباردقوش هنهانتیدرنشعندنتسیلاها هروب نم هب رد ور ||

 "رازانوا # باوا یر ارولوارداق هنیفطب هب هنروئروب نمیعلیم :
 عنع ل کانن اتش ناسا كيصخ نا هلوقک فاضل ةلافكلا ف هنج لوفکلا هلاهح ) |
 نماضااف کلا ذخا ناق یی رطلااذه تلسارخال لاق (جن) یاس رل ا تلافکلا الاهزا اوج ||

 3 (۳۰ یتنیاوصفر) لوهح هنع نوعضلاو ناعصلا حصہ اع ذخاف

 مسردیا انب هرزوا هجو لوا ورع بویدرب وب دیا انب هرزوآ هجو وش یل زم راجت ورع دیز

 م رقنارادق هر و هس ردنا عرج ییتاخآ رام عم رکا کز هدکد یدنز دیا عر آر اعم

 اغار اهم ہدک دتا انب ه رزوا ررت هجو یلازیم لدی ز ورع هدعب بس 9 هسرولا

 ر داق هنیمضت ه ر یوا نف غلبه ورک همسان دار دقوش ورع ,
 ۱ (ضاع هیاوج >.مهفی )زولوا #ب اوطا# یرولوا

 ا هقن نط لو کانکس ر ودیا فوخ ندکو لس هقنرط فوخمرب دیز ندلیبس ءانبا ||

 وید ردلکد فوح قیرط لوا هی ORT نییعنیبدنب رد ند هیلع تلود ||
 ندش رطلوادی ز هلب رلعد زرولوا نهاضرب هس ,رونلواذخا كلام رکا هليا لولس هقب رط لوا ||

 / کدر قتلام نالوا خا هدش رط لوا دیز هسنلوا نا اجر قو نکردیا ولس

 ولو گپ باوا ٭ یرولوا رداق هادی ست

Jنمْصبال صوصللا هذخا و كلسف نما هناف قیرطلا اذه كلسا هرم لاا لاق اذا  
 سنج ف لصالا و نت اهلاص دلتسلاو نماض ناف كلامنخاو افوخم ناکنآ ! لاخولو ۱

 نمف كلذد لصح ادا راغلا ىلع رورغلل عوجرلا قح تیام رورفلاب نآ لئاس۱«چه|ا
 ماعطلا اذهلک لاقاذا كلذکو اصن ةمالسلا ذَفص رورفلاراغلا نضاذا ةضواعم دع |

 ۱ (بصخلانم ۱۵ یت هتاخرانا ) انلقاع لعوهف موم وه ۳ بط هتاف, >.٠ اا

 ۱ ۱ X+ ا اتقوم ةلافكلا ن عون و "

 ۲۳9 هدفدلوا رواوا لیفکر کب هنفح د2ا ردقوش نالواندع.یم هم هدنتمد ورع كلدناز

 صز دک د تیا رو رح نوکربزوتوا و لینک هلهجووب رغد یک قنوکر كد هنوکو ۱



 وفا Xx باوا یرولوا وداع لا ندرکب طب دنتلانک ی روب رم

 رکی !مامالانع ور لا مانالا دعب رو مادر مینی لیفکانا لاق ولو )
 a .هشا اذهلوقو هباورا هنهبخ باک هنا اب هللا هج رلضفلا

 ¢ ىوعدلا# تاک نم یوعدلا باپ ق ق ناضل ۱

 ناسفط هدقدلوا رولو! لیفکر کب هنفحب هجا ردقوش نالوا ندضرو ەد درگ و

 نیدعا رو رح نوکرب ناسفعط دیز هسلوالینک هلهجو وب رد فک دل د هبروه نوکرب

 ٭ باوطا < یمرولوا رداق هی هبلاطم یزکب ءانب ه هروب نم تلافک
 ردیا هبلاطم هدنرو نم نوکرب نیانیفط

 رهشلایضم دعب هبلاطباغناف رها اسفنوا الام ناسنانع لفك اذا )

 (تلنکلآ هیلولو )
 م اردک هدقبلوا زولوا :لیفکرکب هنقحا هق ار دقوش نالوا نیضجرف هدینمد هرع كدیز |

 یر ندتلافکه رکصندکدتنا رور نوکر ؛دعلوا ب ولوا لفك كد هنمامت نوکر دق وش

 اهب هروب زم تلافک دیز كدا رور نوک ردقلوا هسدد مقوا لیفک اتقوم هززوا قلوا ||
 زالوا#ا ول 1, یمرولوا ردا هفلا هنسندرگد ءانن

 تضغ اذا ولالا ف الفكر بصي مانا ةرشع ىلا مویلا نم نالف.سفش لیفک نا لاق »

 تيقؤتلا-ليسا# ةلاقكلا و مابا ةرشعبةلاقكلا تقو هلال ےھلوق یف اليقكى بال ةرشعلا

 (تلافکلا لئاوا ف ناهصاق )

 د A ندنوکو دنه هنقح ه3ناردقوش الواندض رف هدنتمد ورع٤ دكدنز

 لینک اتوم هرزوآ:قلوایرن ندنلافکه رکصن دکد تارو رح نوکر ذقلواب ولوا لیفک اتقوم

 هغلا هتسن ند دنه ءا هب هرول رم تلافکد یز تحدبا رور نوک ن دقلوا هساد مدلوا

 ۱ زالوا باو ا»#یمرولوارداق
 || لاقول اذکو فالخالبنهشلا ضب ار رهشلا هعاسلا هذهزم هنسفنب تلفکلاقواو )

 ۱ ۲۲(۰ نیلوصف )رهشلادعب یر یا
 || نوک ر دق: وش ندنوک وپ دنه ءهنفح هه ار دق وش نالوا ندعم نع هدنتمد ورع كدیز

 || ند دنه ءاثب اعر نجد هدنحا هروب رم تدع دیز هسلوا لیقکا تقوم كد هنماع

 (رماع هبا هباوح وجمهمب ی باو ا۴ یرولوا زدات هغلا

 دک دساراجت اب هد دا مولعملجا یتسهگ ار قوش نالوا ندعم نم ى55 ورعدیز

 || رداق هخلا ندرکب یروب زم ن لجالا لولح لبق دی ز.هساوا لیفک هروب زم خام ر <
 ز الوا * باو لا × یرولوا

 الجٌوموا الاح لیصالا لع باک لینک تچ رپ ؟ ذیلو لنکتاو)
 . (تلاقکلا باكى عملا ذینم )
 ۳ و تان ةلافكلا e 2 و

 یتسلوتم دیز



£ A 

 زالوا ٭تاوخا ٭ یمرولوا رک و هسوا ل اشک هر گنا

 تاد !افكو نعلاب هلکول لیکولا هلافک تلطب یا حا لكومل نما و هلوق) ||
 .نیصولا نا مهمالکر هاظو عینلا هلاصالا ده اهل ضیقلاقح نال هاعابایق ناب

 براضل او لیکولاک امهفیزشلا نع نا تو اف اقش اعاب اذا فغولا لبعلوتلاو
 لانا یف قرص (

 1 تکی ریب زد یخدر اا ںد ا 0 دف وس هور ریعص دن ر نالوا مک

 زالوا# تاو ۱ یرواوا ره هروب نم تلافک هسلوا ۱

 ءاربالاو ءادالاب الا طقسیالاموهو اه انید ناک ادا الوهح ناکول ولو هپ حصن لالا !دلافکو) ||

 ااا |
 دور د درو ضرب زدی ونک سا ار دق وش لور ر ۱

 ڪک هزوب نم تلافک هنلوا لیفک هروب نم نش رکی ۰ دک دتا ضبقو ارشا

 زالوا  باوطا #< ییرولوا ,

 یرتش)ییع ءاش ناو « دقنام عيابلا لع لیفکلا مجر عينلا داسف رهط نعلاب لنکواو)
 ۱ (نلافکلا نم ۱۲ هناخرانا) عیابلا لع وه 5 ۱

 بمركب هرکطن دک تیا لیکوت یرکب هضق سەما ر دق وش نالوا هام داورع كز

 E و رکب رمشب نکیا هدن دی بودیا ضبق یی رادقمرپ كروب ره |
 هک هرا وب ره ق انک هناا لضک هر زوا هدو ول ولد ایفک نب

 زالوا %* باوا * یرولوا

 و هناوعصم رغ یه نیعب ةلافكلا اهیدحا دلت عاونا یهف نايعالاب ةلافكلا اماو ) ||
 (هتلافکلا فیوضر )السا هلال هک شلاوةب راض 1ا لاموةعيدولاک تالهول

 ۱ ات فرو ورخ ا اا چک یم بنا هلورع یلاوتدیز
 تویچ لیفکو نم داض نی هسروقیل | ی دنه ادیز رک آر و ی دنه هور ر کب هدکد ید زوقتلا ۱

 بویر و دیز هدکدتبا بلط «دعب بوزپ و هدیژیدنهیخد ورع هلفلوا لیفکه لهجو وب
 رولوا #«تاوطا#؟یئرولوا رداق هتم ەر كب یدنه ورع هسوقیلا اظ یدنه

 اهراض حا ن اصلا مزلب کاخ نمناک دهند انوصصم هال ا وصعم ناک اذا اذكو)

 هتف روا اکلهتسم نوعضلا ناك ناو كله نا اهنيك و اهعلبسو
 (تلاتکلا ق راغغلا ح) ِ

 لوغشم هپ هلتفاحم یورع دی ز تولوا لزا ارفاص هدنسهطوا كلرکب هلا ورع لوق دیر ||

 بوبد منماضو ل لیفک ن هسردنا راک ورع رک ا لوا هدکًافص یدنک هدیز رکب ه دقدلوا

 هنعصل ه کیو تیلور دن ز هسابا تسعو زارو سنءنص ل کاور هک لوا

 زالوا ٭ باوخا ٭ یقرولوا رداق ۾

 لاق ول نوعضم رع نارتسطاو نوعضع الإ نوکال ناعضلا ناللطا نارسسخلا ناعضو)
 قبانادبعلایزشل لاقو ایل عف ك عح: نارسخلک نا ىلع قوسلا ی عیب

 دبع
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 ےس ۰

OE, 



 دیک سو #

 (تلافکلاق رافغلا ج ) صد ۸ ىلعف ك دبع
 e و هدکد ا ED هرکصن دک دیا دخا ا صع یرک لوق كورع د زا

 ند RE درز ورع هلکعد هک | هژخاوم یدی رد ۾ اشک هرکب د نالوا ی وصخم كد ز ن

 FICE IPO E یک كرکب ورعهسلوا ی کش دک تیا رت ۱

 (تلتنملیفیحام هیاوج مهمب) رولوا *باو »؟یرولوا ۱
 عج هصدافلا ىد رطل ه دنس هلیاغم رکب یلوق لور هرزو اقوا ی .. هبراج یدنه د زا

 الها e هدعل تولوا لیفک مک زد ۰ یدک دا ا صدق 0 ۹ ملستو | ۱

 هتسامدم دنه ودیا راکنا ورعو یوعدود تضاد هرحن ن د ورع دنه هرکصندکد سا |

 هلا ند شن .نتعف كرکب ورع الاح هسنلوا کچ هی رح هلک اهن تماقا

 رولوا # باوا »6 یرولوار داق

 ديقعيبملا ق - یهیسا | ییعد ٩ عياد ده ف تلکردیام ء 9 هلع تالاع :تافک و اضدا حدو دوڑا ۱

 | عسل ss دنع ن 2 : عوجزاوھو «اردلا ناعصوه اذهو ن 8 ! ورا دو او یرتشنلا

 (اص* ةلافکلا یف راقفلا حم 1
 2] د دژ ناف وک هج هجا رد وش نالوا ن درد «دننمذرکب لتودم رک

 م.دعم ن دیرو مع ب امز لوا « دعب بود مماضو میفک نب هر نم علم هسا ادا رکبا

 ند دیز ءان هیهموق رم تلافک یروب زم علم ورع هسلوا توف ءادالالبق رکب
 رواوا € باوا ٭ یرولوا رد اف هغلا

 لبق هک لوفکلا ت تاو هلع ام “لف ادع هب فاو 1ناآ هنا یللعلحر ربط را ۱

 (نلانکلانم ؟یف یواتفلا رهاوج) لاما همزلب دخلا ىح 1
 در ند رانوبق مردروق یر ورا زدکد تا 2 لساو چرب هورگ قرلنوبف ر دق وش دب زا 3

 دعب بولد فک هنیاررض 6 لوند ری ن درلنوق و ر هورع دی ز هدکد ید مردبا ۱

 هلکعد هل وب درحم هسلنا رر ور بولوا لاله هدن دی ورع یسضعد رانوف لوا

 (لئاسم ثلتلبق هام هباوج مهشر) زالوا بارلا ۴ یړولوا مزال نام هدیز
HEE: ۱ه دک دشیا ر وهط ی ۱۳۹۳ نکر دیک هرابدر دا هل هوس  

 هلکعد لیفکو منعاض نب هلباءاتلا هی رد OR ووش هدیزورع ن الوا هد هنیفس ۳
 یورو نم دنا و رک دل زا ال اج هلن ۱ ءاملا ها رد ییعاتمر.دعلوا ید دز |

 زالوا ۴# بیا ا ۳7 داق همح هورع ود لوان ا

 هاعلاو انس یعاتم نا لع كعاتم قل لا هج اصل ل اقف قررغلا افا ةنيفس ف اناکواو)

 هنیفسلا ي یس یر نم لاقواو هللا هجر فسا شب ا عاذک ؟ هحاتم ةي صف رخ الان جك أ

 E هساتع) ن ۲ قرع دلا یوله حاضص عاتع یرنعو لهابوهف شضصطاب الع وهف

 نیلوفر عن نماهضاماوقلاف !هذرخ ىشخ +بفس ناولو (ةلافکلانم
 قباموعیما لعق وان امن ا طر RR اط رمنآ !هیارهصاو هللا دهجر

 قلب ام نوک, نا ظ.رش ناو هنض هر اش قل ن تر شات صدا لطف
 eee س تست د س ,تسسسسسسسسپر
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2۳ صصحلع اج 1

 EAEان داخ طرتسااو 
 ۱ هنم هنص 1 نماض وهو 

 دڳ سفللا TEE ع و ¥

 تل افک هسلوا لیفکه نسفن كياغ رکب نایلوا مولعم یناکم بولوا ینوبدم ك ورع دی ز
 زالوا هناولا *X یرولوا ره هروب رم

 (ةدسافلاتاف رصتل نن« اوصف )محصالهزاکم فرعبالتئاغ سفنب لفکواو )

 یتاکم بودیارارفدیز هدعب بولو لیفک هنسفت لدی ز رکبهرکصن دکد ترا برضیورگدیز
 زالوا ٭*ںاولا ۴ ی :ولوا رداقهربح ° :رکب ولد لوبیدی ز ورع هدنالوا مولعم

 هراشاهقو صاصقوا دحینلیفکلاءاطعا لع لیصالاربح یضاقلازوصالیااهللع محالو)

 (نلانکلا دات مقر طلا یناک صاصقالبةحار > لکو تار زعت ]ین اهیلعربخا هرا سا

 ال نمو هنم لاک | حد ني عون 3
 هساوا لیفکز سننذا لرکب دنه یدلو ما لرکب هنقح دور

 ر ذاق هغلاند دنه ندلوا دازا دنه دوخا ندرکب یر وب زم علم دز

 زالوا * باوطا ۴ یرولوا

 ق>یفول وا قحن زوج اللومانذآ نودب سفتوا لاعب ردملاو دلولا ماو دبعلا ةلافكو)
EREا و و را قلا دعب هب ذخا و حک  AE 

 + الاي#و ةءاربلا هب عقياء* لصف 6

 22ا زهد تولوالیفک هنسقن ل دی ز رکب ° تد نکرد | لتق نح رغب یورع دیز

 هبرو تولد ر دلک د مولعم قاکم دن ز رکن هدنر کدید لوب یدب ز ٥ هرکب یس هنرو ہلکا

 طداس ی طب یرکب وڏ لوب ی دیز كنهرو را هسلنا قیدصت ورک ید

 رولوا #* باوطا * یجرولوا

 ق دصي ناو هبلاطما طقس هل لوفکلا هق دص نا هب لوئکلا 11 ناکع ی ۳ لاقولو)

 هلاکل ات ی واتفلا عج )ال مامالا لات فلح لهف هرم رهظ» تح سح
 هنس وا ترا قددصت كالذ تسن | هببل طب ال هزاکم ا او باغ نا ( رهلای ادکو

 (هانکل ی ریوت) لینکلااهماق
 ه رکصن دق دلوا لیقکر کی هنقح هار دق وش نالوا ن د ضر و هدنتمدورع ل دز

 سشب ه دعب تو دیا م ای و و ار ددی عمو یی رم حلم ورک

 تلافکی روب رم م علم دیز هنا ند دی ز یادغب مک اوتاتالادعب توقخق وشف را دو |

 مدیشلوا صالخ ندنفک ن لب هوم هی ی هدکدشآ تلط ندرکن ءان هب هرّوب |

 زالوا # باول ! ا یعرولوآ ر داق هکم امرپو ب وید

 ل امکح طقسام دوعبف هجو لکن م عیبلا حسن ءاضقلاب درلاو قاقختسالاب و) 7"
 ,e (ةقوملا هلافکلا غ هيليضف تاناعص)

 ۱ ات تم ناد هرکصن دلو | لینکرکب ھنقجر باد دقوش نالوا ءدنتم د ورع اش زا

 هک علم 7



 بس ۳ ول

 دفع حق ورع و دب ز هرکصن دک دا ملسو عیب هدیز ءافو ه دنس هلب اقمروب زه غلبم

 دغلا هنسن ند ركب ءانب هی هموق ره تل افک دیز هسلبا طب ورع یلزیم بودا
 زالوا ۶# تاو لا # یف رولوا رد اق

 لیصالا لعنيدلاداع دی دج تالع هیلعدر ولف طقس هتیدب بلاطلالیصالاعایول اذکو)

 || (لیصال ها دابیرب ویفقثار رحم ) لیفکلا یلعدوعی هجو لکن محسن و لیفکلا لع دعي ف
 سانملل ةصاقلا تعقو وا اصاقتوا !ّراج اب اراقع نیادلانم عرذلا عاب من لب لفك

 . (دسافلاعیلانم هيزازب) ةلاقكلا دوعیال هدعب عييلااط سافت اذاف لیفکلا "یرب
 ضرق ها ردقوش هلب دصق هلماعم هورع ن د هف وق وم دوقن ییددلوا یسل وتم دیز
 ی راقعرب هدنسهلباقمموق عغلص ورع مدعب بولوالیفک هروب رهغلبم رکی هرکصذ دری و
 مكاو تابئالا دعب ب ومحل یکم هراقغ لوارکب هرکصن دک دا ملتو عیب هدیز

 رکب ه دک دنا بلط ند رکن ءاتب هتنلافک یر نه علم دیزالاح هسلا ن د دیز یراقع

 بولد مرولوا سلوا ض ED دنلافک هلغعاوا عج ترش هلباقم ند زوب رم راقع درع

 زالوا # باوا # یرولوا رداق هکماعر و ۱

 هيلا هلسو لاملاتلذب ادبع بلاطا نم لیصالا عابو لا لحر نع لحرا لفک اذو)

 هدروا بل اطلا دي نع دبعلا نسا لیصالا ةءاربل امكح ةلاذكلا نع لیفکلا ئر وح
 لاملا دوعیال ءاضقریغب هدرولولیفکلا لعلام اداع یصاقلاءاضم بیعلاب بلاطنا

 (هلافکلا نم > ق هناخراتات ( لیفکلا لع

 هرکصندقدلوا لفکرکب هنفح .ه2 اردقوش نالوا ن دضر# ه دنتمذ ورع یشادنرق ل دیز

 ی رب ن دنل افکر کب هس الوا یئراو یربغ ن د ورع بولوا توق دیز
 رولوا ۶# باول ا ٭ یرولوا

 ام تالع لیصالا وهو بولط)! نال لیفکلا ىر هنراو هنع لوفکلاو بلاطلا تام ناق)
 ن ات اق ) لیفکلا 5 ءارب بحوت لیصالا *ءارب و اربیف هتعذ

 (هلافکلا نم نصعسلا لئاسم لق
 نالوا ه رل هنسک صعب ل دیز هسلوا توف اسافم ورع هرکصن دنتوف لدیز ه دیروصوب
 نادررکب ءانن هی هر وین تل افک یسیصو ناانلوا بصن ع اطا ةھج نم هیادا ی رات

 زالوا ۴# تاوطا < ی رولوا هردا دخل اه

 دز هرکصندقدلوا لینک کب هنقح هقار دقوش نالوا نیت رد ه دنتم ذورع دیژ
 ل دب همانا ل دن صبق نکل ب ولوا مص هلا ورع هني رزوا یرادقموش كاروب رد غلبه
 ن دتل انکهلغل وا ملص هلیا ورع درحم رکب ه دک د تیا بلط ن د رکب هان هل افکی یطص

 زالوا #باوخا# یرولوا را داق هکمامری و بوید مرولوا شدوا یرب
 ليفكلا أرب ةئامسجخ لع .نفلالا نع لالا بر لیصالاوا لیقکلا خاص ناو یناکلایو)
 اهادا هئامسمم لیصالا ىلع عجز ةئامسخ ليفكلا ىدا اذاو ةئامسجن نع لیصالاو

 ( ةلافكلا باك نمرشاعلا لصفلاق دياخراتات ) هاب تناك نا طقف



#۲ 4¢ 

 دج هنع لونکلا ىلع عوحرا ف لصف # ۱
 لینک هلب ما لو رع رکب لوق ك ور هنقح هار دق وش نالوا ه دنتمذ ورع هل دیزاا
 هساوا توف ورع هرکصندقدلا ن د رکب قتعلادعب ءان هنتلافکی روب زم علم دیز بواوا ||

 ز الوا # باوطیمرولوا رداق هعوجر هنسهکرت ورع هلیاروب رمغلبمرکب
 هیناخرانان)یلوما ىلع كاذبمجر ال هنذاب لفکناکدقو قتعلادعب ىلوملا نيد دبعلا ىدا اذاف) |

EIهدعنع لوم لنکیا سکعوا هاداف قنعو هصاب هالومنع دیدلفک (تلافکلا نم  

 (ةلافکلارخآ قررد) رخ الالبع اهدحا مجرب هعع دعد هاداو

 ناکمزالهنتمذ كرکب هرکصندقدلوالیفکر کب هنقح هجا ر دق وش « دنتمذ ورع ك دیزا|

 هیەموقرد تلافک دیز هلو توق رکبو ورک هدعب بولوا لفكر شب هلب صا لرکب دارم ۱

 هغملا نا دنسکرت ركب یروب رمغلبم یجدرمشب هسلا ندرشپ یرو ملم ءانب ||
 زولوا # تاوخا < یمرولوا ر داق ۱ 1

 هل اطم لیفکلا ىلع و ةبلاطإلا مالا هل افکاآ بج وم نال لیفکلا نع ل افکلآ مصو )|

 (نيلجراةلافكى ف هبباتع) لیصالانع حلاك لیفکلانع هلانکلاحصتف |
 هلب زما هلورعرکبدهرکصن دکد تیا یلستو عس هلی مولع لج !هید2 ردقوش هورعیعاتمرب دی زا

 یر وبر غابم دز هسلوا توف رکب لجالا لولحلبق  دعب بولوا لیفکه روب رم غلبم |
 رولوا # باو لا # یرولوار د اق هغلا ن دنس هکرت لگد الاح 2

 ر داق هغلا ند ورع لحالالبق یروب نم علص یس هلرو لر کب « دنروصوب
 ۱ زا ز الوا # باوطا # یمرارولوا ۱ ۱
 صاب دل وقم حك ةلاقك هتحوزا هيلع ةبجاولا رهملا ف ه دلاو لفك لحر نع لس )|

 لیفکلا تام اذا لهف قالطواتوم ىلا ليصالا لع لحوم ر وكن ملا رهلاو دنع لوفکل |
 هكر نم هب لو فكم ا لاملا ذخوب عن باجا ال ما ال اح هتکرتنم هب لوفکلا لالا ذخ وب |
 لوفكلا نح ىف قاب هال لحالالولح دعب الا هنعلوفکلا ىلع هتئرو عجرإالو الاح ليفكأا ||

 نیر ا مجمو ةبنابهولاحرشو ىا ولولا ىوأتفو ريدعلا حق یناک هنع ۱

 (ةلافکلا لصفیف یساترتلایواتفنم) ۱
 علیم دی ز هرکصندقدلوا لیفک هلب معا ورع هشید هما ر دقوش نالوا هرکب لورع دی زا

 ورع الاح سلنا ےلسلو عب هرکب یعاشوقرب دن زا ندرو رم ند e دیتسهلباعم روب ر

 كعاشوق لوا بويعا تعانق دز نکررپ و هد ز نب رادقمروب زم نرد ندنت و یعاشوق لوا |
 ز الوا # تاوطا # رولوار د اق هغملا امامت نتعگ

 هیاهن )وب زاب هنع ل وقکلا لع محرب دایلا یداو فوب زاب لذکولو)
 ۱ - (ةلافكلا لاو ىف

 2 ا ا ةف نالوابندساهب كلا هدنتمد فوم رکب نید ورع ر
 یراق دلوا هعفا ره هلکچا راکنا یلافک و رعو یوعد وبدرب و ۱ دنشلوا لیفک هل ها |

 هدیز یر ول زد عامو ل وصف نس داد یکی دتنا تماقا هب هم وق ره تا افك دنر یضات ا

 | قیر دهاشو بوی راکنایفیدلوا لیقک هلب مها لرکب ورع هرکصن دکدرب ولا ن د ورع اا

 ٭ بیک



TID. 

 ر د اق هع وجر هنس هکر ت ك رکب هليا ر وب نم غلبم قم الوا شنا بی ذك
 زولوا #باوط-!»ییرولوا

 نهرف هیاع یعدلارکناف لامانم اذکب هرماب نالف نع هل لفک هنا لجریلع .عداولو)
 رفز لاقو لیصالا ىلع ع وجراب هل تمکح یضاقلا ماراب لفک ام یداف هب یعدلا ماقایا
 اب ذکمراص هلا انلو ضقاتنیف الوا اه دج دقو ةلافككاب ایعدم نوکی محراذا هال مجربال

 (لالاهلافکلا فكل منال عملا ح رش) همدعک هدوح راصف یضاقلا ءاضقب اعرش .

 لورع ن دنشهصح ن دتکرش لام كلرکب هلغلوا یی رش انانع ركب ورع ه دنروصوب

 ه دک د تیا بلط ند ورع یروب م غلبه یس هئرو ل رکب هلغلوا یس ها ر دقلوا هدنتعذ

 هروب نمْخلم یکیدریو هنشید نالوا « دی ز ركب ءانب هیهموق رح تلافک یروپ نم غلبم ور
 رولوا # باوا # یمرولوا ر داق هکمامرب و هیهئرو بودیا صاقت

 ال الا و هلع نهر وا مهالاب رقا نا لیصالا بل اط هلوکتب ةلافكلاب هيلع یضق )
 (ةلافكلا نم ليفكلا مص عبارلا لق هیزازب )

SA Ae Can al 
 هرکصن دقدلوالیقک هلی یحا لرکب هنقح شورغ لا كب نالوا هدنتم ذ رکب كورع دیز

 ن د رکب یروب نم غلبم دیز هسایالوبق ید دیزو هبه ه دیز یروب نسغامورع ,
 رولوا # باوخ ا۴ یرولوا ر داق هغلا

 مجرب بهو اذاو هنع ل وكلا ىلع مجریال نیدلانع ليفكأا أيا! ذا نيادلاو)

 ( ةلاكولا نم ۵ ىف ءارشلاب لکولت تملا توبن ف ع ون لبق هيزازب )
 هلبررحا ادیز جد رکب بودیا رارقا وید رد راو مد ن دضرق ها ردق وش هعرع دیز

 هدکد نا یاط ءان هتلافک ندررکب نوش ردعلوا هرج هر صندقدلوا لک هروب 2 ملی

 مذ د هسلبا یوع د بولد ر د او ر یسادع ام ضرق یرادقم وش ار وب زم علم رکب

 دحان درکد امام ورع یر وب زرد علی دد وا ع وع“ یوود نکل تولوا ه در د لنص

 اما هدر د او ر ی رادقم وش لر ورم علبه دز ٥ دکدتا تعحا مرکب الاح هسلدا

 زالوا هک باوا # یمرولوا ر داق هکمامریو
 كلذ! ةع سل هناف ر حا نمت نم لفك ى ذلا فلالانا لیفکلایدا اذالصالایو را

 اذکو كالد هل سل ههل نا داراول و لفت ال الذب بلاطلا رارقا لع دا ماقاول تح

 رها نم نم لاملا بول طلا اقف مع الا مکح هيلع ع وجزا دازاو لالا لیفکلآیداول
 لیتر ج نم نم هنا بلاطلا ىلع ةنببلا ماقا لاملا ییعداولاما لبقتال نیا ماق و

 (اصالع دلانکلاق هصالخ )

 كروب زعغلب» ندورم دی ز هرکصندکد تیاذخا امامت نددیزیموقرح غلبم رکب هدنزوصوب
 ییادعام هادا هنا تھا هتسامدمو یوعد ود یدنا او ریسادعام ضرق یرا د ةموش

 (همدعتلا هلا نم هباوح مهم )زالوا ٭ںاوللا٭ یرولوا رداق هفلا ندورع

 یوعدوبدرب و كدا لشکد عح ها ردقوشنالوا نادضرو هدنتمذرکبندورعدیزا



Jتتیاثلاک ةلداعلا ةنیلاب تباثل | نال لیفکا أ ارب ةلاقكلا دعب لضقلا ىلع هل | ءاقاولو  

 .بوید یک هروب زم علبه ردراو كّوح هشار ارد وشندضحر 5 E es هور رک دی ر ۱ ۱

 | هدک دنا دا د داب ز ءان دننلافک یرول رم علبم ور هر کصتدقدلو ۱ لفك هلهحو « ل 1

 کام نوا نان وی کب یروب زم خلتم A هورگ دیر ۱

 ۱ عنم ند هضراعمیس کاح ہلکا نیم ید رکب بورب و نیع هرکب هلکمام هدیا هنب تمافا 1

 عفد یورع تود زالوا شاوا یه هررول "ره تلافک ی علوا | هل وا ا ۱

f ece 

 ن ورگو  RKBمتو كدا ات هک سن یروبزم غابه رکب هرکصندمشیدلوا |

 صالح ندنس هبلاطم لدیز هسلبا هندب تماقا .هنساع دمو یوعدوبد ی اا

 دوار * باول # یدوو

 لا كلذ تث ذا اذكف لیفکل بس ليفكلا ةلافكد عب ليصالا ءاض ان اعولو انایع
 تانكا ۵ھ ۰۱۱ ین ەرىخذ )

r~ a ra a 

 زالوا ۶ ناوطا »۶ ییرولوا رذاف هکدامرب و یروب رم علبه

 E PTT نارقا و فلالا لفكول )|
 | فلاب لحجز ذهل تاع دفنا اودهشا | عاجل لاو لحر ( ةلافکلا ES هصالخ ) ۱

 هت تلف لیفکلا هنصدنال او هاضح ناک هنا وا نودلان اع نالفیع ها یدلا ۱

 ناک كلذ لفکلا لوق نال بلاظلا نع لیفکلا ًارنالو بلاطلانید: رع بولظلا ىر و |
1 

 ةلاقكلآ دعب ءاضقلا ىلع هنیب نويدملا ماقاولو لیفکلا االف ةلافكلا دنع ندلاب هنمارارقا
 ١ (لالاب لان دکلا ید ماج ) اعج لیفکل اون و دملا ؟یرب

 E LSS هح ه2ار دقوشنالوا ندصر و هدتمد تاغار 5 ندور ا ۱

 تلافک لدن یضاق یراقدلوا دعفا ےہ دلک عار اکنالافکورعو یوعد: درب و شاو

 هرکصذدکد ر ویلا ندور هدب زا یوق رص ملرعو لوف یتسهنس یکیدتبا تماقا هنهم و3 رح 1

 تنذکت یرادهاش ندیآ تداهش هنتلافکت ویعا راکنا ییفددلوا لیفک هلبرحا 1 رب ورک

 ۱ رولوا ۴# باوخا# یمرواوارداق هعوجر ٠ ورک هارون نه علم یجب انواش
 هل وجا لا ,لحرااده ناو مهرد فلاب اعلا ناف لع هل نا e لحر

 ا Ea لینکلا لع ةسنلا یعدلا ماقا تا ESI لشکنا رکناو ° صا تتاغلا
 رب و عید هنسلا لنمت ها د مرد فلا تئاغلا لع هل ناو تا ا ا

 لعج و ىدا اذا بش افلا ىلع محربال تالذ بئاغلا ىنرمأنمل ءاضقلا دعب لینکلآ ل
Eپر یا تادهنجلا یف ها ارالا هل رع  | 

 ركب هروب زم م عارم نس بولوا متح هک اهدق وشت ندعم نمن هدنتم در سن د ورگ دن زا

 تعاقا هتساعدم دی ز هدکد تا ۳ ورعویوعد هدنبابغلرکی ود دین لوا لیفکه لما از
 1 دی ز هسلوا یو کد نیدع ا ندءاداورع رکصتدقدذلوا کتب = هلیا یحوم بودیا هند |

 یر و ههبعا ت انا ید هع ره: خب ید هد زر Kaa دکد نا تلطاند قیر غاس ۰

 1 زالوا # تاوطا # یرهلوا رداخ هکعد:

 هم یعدا واو ۰



 ¥ ۳و

 ا لع لک لح زا اذه ناو مهرد فلا بثاغلا ىلع هل نا و ۰
 تناغلا لع ءاضق كلذنوكب ورن اخ الع یضش ءاوسمدقنامواذهف ه شان هیلعیلا فلالا

 ۱ (یوعدلان د تاد هنا لصور هداخ )

 ۱ نوعا كع هکشراو هب رشماش ناف هر * ا ر هود لورع دیز ندتشهفناط جا ۱

 || تولا یر هود ورعر کارو نیشب + یروب رم غلمرکب : هدخدلوا ردیازاجتسا هی دار دقوش

 | هدعب بوریو نیش هورع یروب نم غلبم دیز هلکعد منماضنب هروب زم غلبم هسردیا رارف

 || ندنرجا یک,درب ونيت هورع دب ز رکب هسابارارف هلب را هودورعهدک دناک هب هرونم هنیدلم
 ءاتب هب هروب ره تلاقک یتسادعام ندرادقم ندا تباصا هلحا ر هک هب هرونم هنیدم

 رداق هفلا هنسد a د تونلوا قمار ج نیرو دیو

 نوعصم نيد هال E [تحص عقانملا ذخ وب ملنا لجر اهب لفك ةرجالا لع )
 ( هراحالا نم ه لصق لق هی راز )

 || نکا بودی یوعد. و هذ رد راو معحت "دگاردق وش ندتلافک تهج ها ندهرع دبز

 هعوع»۶ یس اوعد, ةسالنا ناس یییدلوا ندنتهخ 2 هما ییدلوا لک

 رال وا * تاوطا ۴# یرولوا

 ا ,تماقاو عاما نس ةدوق رح یاوعد كدنزیضاع یزلهدلوا دعقا رج هدنزوص ول

pe mea ERE رج FA For 

 زالوا × تاوطا × یرولوا

 ( سداسلالصفلار آف نيلوضفلا ماج )رع ل هسا ف ماقول ق ید شا لاق

 4 ةا ماكجا ف باب

 ۱ ندرت یوب رم نو ادشعد ع هرب و بودن لوص یکسع درک دیز كخمرب و

 زادوا اتاما یرولوا رداق هخملا |
 1 لاقوا یدنع قلل اهتتک لاق م 9 ارفف رخ نم لحر نا مهسا تاک ءاج لحر)

 || نال ىلع كل اهتسنا وا تلاهتتک لاق ادام فالح نامصب سل ادهف یدنع كالاها

 ` (هیجاولو)ما فال رکدت نیح لع ةلک ف الخمار لالا نع یدال یدنعذلک

 کف رود
 صد كلذ دعف دی زا فسا باک لع ٦ هت دع رخاتلا کن دم 2 ورع بت

 | نقاب نیم هسا A غلبم بودیا لوبق نس هلن

 اإ ها هقفنب ةلافکلاذا اهنالطب زاوتببس -یاب هنا لالا ناب زم دبال ةلافكبالام یعدا ))
 تمداموا تشعام لومت نا الا متال ةمولعم ددم كدت لا دا

 ۱ لاع لانكا و هح اک ق

 1 کا ه لوفکلا زاحاو ل وعت ن نا دال و ةلفاعلا لع ةندلا هل انکلا اذکو و حەنال در

 ا ییدننا لب رافتس ورع یکم ECA ردقاوش یدرب و هلبشرط هخقس هورع دز 0

 1 یرو رهعلیهر کدالاخ هسا وس ذلک ہک هنعیمآ لاو ناعصنکآ ] بوند لا لک ه کن | ددقوش هد یدوب r و E هرکب نالوا هد رخآ رابد |

 زا فلا اورعضرفاماشلاقنص د نم ةرونلا ةنيدملا نیاها ره ی السا می واک

i 



rra 

 ىلا باكلاب رشب ءاجاطظ ركب ىلا ةجقسلا باک لسراو مهاردلا تلت ضبقق امشب ديز

 مهاردلا نم هيفام نطو لبقو ةجعسا| باكر كب أرق دیفام بلطو ةيكعما هلاکوبدافاورکب |
 هل لهفسشب نم درسي نا داراو هادا يلع رکب مدن الاد تجب للا امامت هاداف هروب را

 كاذهلسبل # باوا ٭ نیعل| برا نم باوشنا کا نر روج ام م انوتفاالما كلذ |
 رخآ رد تیا سرابس ورع ۳۹ GF هنا ردقوش یدر و همر 8 ےھفس هرج بك

 هدب زیرول نم عمو لوبف ی ریخدس ee دک درب و نوروتک هرکی ین ریس نالوا هدرادد ۱

 هعالوبق 1 ریس ا لا لر دک ایم بعردنوک دعاک ه کد ورع هر ی ادا

 رب رګ وید نس هديا در هیورکی کس ب ولا ورکه سيا *ادرپ و هدیز یروب رم غلبمرکا |
 ¢ رداق هدارتسانددب ز یرول رم ملم تواوا مدان هنس ۰ هتسادا کب هلکعا

 زالوا × ۳ # یرواوا :
 هلا ءاح یذلا لا تاکلا عود هط لخوا هکت د رش نھ لحریا ریهعسلا تاکت ءاح لجر

 كالذنارداونلا یلاعت هللا هجر دم رکذ یدنع تالاهتتک لاق م بلا ع وفدلا ًأرقف
 یدنع كلاهتْا دق لا ییاهنعطا عفادلا هللاقول اذکو هيلا عوفدلانم ناعض نوکیال

 عوفدلا !لاعناو مه دی ۱ ءاشنا 9 لاما هيلا عود ا لطا وهف یدنع كلاهتتک لاقوا

 ںےفسلا یحاص بن ايم ناضوهف لع كالاها لاقوا لع كلا ك باکیلا هلا

 دعب ریحالا ىلا دشن دمنا نادلان م هنندمیا هل لحر ( هعفسلا لاسم لصف ىف هناخ)

 م فس لحرا اده هرجا یا ب تشکر ناب و روسلان ماس هتندلا» نمرحالا حورح

 عسا حا صا ل ES زا ضعل 5 اها رجالا لا عسل ثتلصو 15 لحد ۱

 كيلا اهتبتك یا ععسلا لقال نا داتسالا نم باک رجالا ىلا درومت لاملا قابل اباطخ

 لدبت و كلذ ىل ادب دةف ةجعسلا هيلع درو لالا هفوتالف اهتل ق تنك ناف نالف ساب |

 ناعض ےب هیلا ب کلا هل رو ةحقسلا هل تک یذلا ل1ا عفد صقسلا بحاص ||
 و ریعسلا تبحاص ¿ن نک لن ناو قالا ء ءادانع عنتع تگ نارحالل 3 روکالو هنعرح الا

 نا هل نوگیالو قالا ءادا ن <e عن ا ریحاللناکو هنع ربحالا أ ناعص مع تناکنلالا ۱

 )لا کلا 1۲ ناک مدت لئاسق هناخ ) هبلا مقدأم درس ۱

 ۱ یار ر ی اا ی یش ایمی کا ا
 علیم هرکصندکد تیا ملست و نهر هدنس هل اقم ید هورع یاد یتغاشوق رهوحمرب دنه
 هب هلخادم هغاشوق لوارکب دسلباادا هورع ءان هنتلانک هلغلوا شذوا لیفک رکب هروب رم

 زالوا ۶ تاوطا ٭ یرولوارداق
 هزا لبعلیسالف نیدلالیقکلایضقو بولط 1ا نم بلاطلادنعنهر نیدلاب ناکولو ) |

 ( لوالاب دابلانم ۳ یف ةياتعلا یواتفلان 2 ۱

 هرکصن دقدلوا لبقک هر رها لو ۹ 0 هدتمد ورگ لدی ز ۱

 نددرب و هدیرر کرم :رکصذدک درب و« رکب یخ اردقلواویدن س هرب و هدب ۷ هتلافکو رج
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 در ای و و6 و بولوا مدانور ۱

 زالوا # باوا # یرولوارداق هغملا بود

 ليفكلاىد وينا لبق لیفکلالا لاملا لیصالا یداف ےهرد فلاب لجرنع لفکاذاو)

 اتحراص كلذ نال تالد هل سال لیفکلان د فلالا درس لآ لیصالادارا مغبلاطلا لا

 ها سدللیصالا ءاداب لاعحالا اذه عطعنب اه هسفش ندا یدول نا لاع>ا لع صباعلل

 دیخااه لیفکلانم درسف هفت لیصالا ءادات كلذ مطعنیاعاو ع>رینا

 ( ةلافكلا ف كالم نال هیقولا حرش )

 | تولد لو | لیقک هروب نم د علص هرتشل ر رک صن دکدرب و ضرف هقنا ردقوشا هورگ دنز

 | درخرشد هسلا ند رش ءاس هننلافک ی رو رم علبم دیز هر کصندقدلوا لیقک د رشد

 ر داق نور ۳ علبم ولد مدیشلا لیفک هلکحا

 زاذوا ٭ تاوخا < یرولوا

 س الا ىلع عحربال ی داو لفکف نالف نع لفکی ناب الجر مما الجر ناولو

 (دلامکلاق نتعلا ء a اخ )

 1 یدنکورعهدکد يدرب و رد راورفح هگاردقوش ندتهح نالو هدیند ذرکب ا ۳ ر هورگ درا

 اا دلصا DET هدعد بورا و هقاردملوا هاب زود نوعا قىد ٤ كركبامرتندنلام

 رداق هغملا ند دیز یروب زم غلیم ورع هسلوا رهاط عرش ینید اوا قح

 ۱ رولوا ٭ باوا ٭ ییرولوا
 || عربت ادا نويدلاراسىف اک بالا یلارهلا داع حاکلانالا درو نالا رهع بالا عربت)
 | اذک و ح اکا ن ه یاثلا ف هزار ) عزرا ىلا e نی :VEE EN ءاضع دحا

 (جاکنن ھ ؟ف هنا ى

 ن د دی ز ماسق ورع نکیا هرزوا ظفح قتلام لدنه ی زق هرغص دیز نالوا لاا دومح |

 زالوا * تاولا * یرولوا رداق هغملا لیفک
 یوعدلا ناس لىق یوعد هلک ی هومن لیقکلابلط یضاعاالو یدل شدلو (

 ( ةلافكلا قیلعت بان لق هنق)
, 

 هدنرکدند رد راو ر ها ردقوش هدنتمد ور چ: نالوا هدر راند رحنا هدنزرل هک حاقرب ۱

 ۰ ۱۱ نالوا هدنتمذ ورم هرا هنسک لوا بودیا نط قداص هدنرروک ذم لوق یراړوپ ره دیز

 | هراهنسک لوا لو € هدعا تور و د اردق وشاعر ندننام e کلا نواز رکن

 | ایرو رم علبم یکیدریو هراروب رم دیز هساو ۱ رهاط یییدالوا نند النصا
 ) و el هرا وج یهوعن )رولوا # بأ و ا یرولوا رداق هدادرسا

 1 دن لور لوا ورع هلو بور و ۷7 تا كاز ادت هزوملا هقارص ورگ دیار

 0 گص دک تا is ی اوز ںیدمری و ار ۳ تب تا |

 نیم بت رام یار ور رک هدعد تودنا دقت ادیب هجا راهور ۱



et 1 

 ۱ سری نسبت كز زو ورع بس هاعاو لکو هلی ز ییرب ر د علیم دنه ۾ اا

Roa <A o EEهز ندعا نااس ی  

 رازالوا ٭*باولا٭ یزرولوارداق هکعا بلطلیفک ن ندورگ یضاق دوخا ۱

 ) هنفلا نم نيسم لف هتلئسم تر )

 هک هلاوللا تاک

اق ره نس هنیفس كسير ورع نوعا كعا لقن هر هلکسا نیعمرب كز ۱
 ۰ هیهخاردقوش یراب ط

 یتویدم هلا ر دق لوا یی دوق ره ترجاورعولیمحت ییدومالب راطنق ردقوش هلترحا
 ردقلوا ورع هرکصندکدتبا لوبق یب هلاوح یرب ره ندرکب و دی زو بودیا هلاوح هرکب ||
 هرکصندکد یا لست هنلبکو هلبرها كدیز بوروتک هپ هلکسا نانلوا نیبعت ی دومالپ ۱

 رداف دغلا نددی ز نکن لکد قق یو ېپ هموق ص ترحا یس هبرو هسلوا توف ورع

 رازالوا ۴ باوا ییزرولوا ۱
 ةرجالاب هلافکلا ( هلاولا لئاوا ىف هیزازب ) ةلاوخلا تزاج هب ةلافكلا تزاح نيد لكو ) ||

 ةقةصالخ) لبعتلا طرشوا ءافیالاب ىج ىح اهن یشب بلاطیالو ةلاولا اذکو هاج |
 | لاتحلا تام لالاب هیلعلاتحمانم لیفکلا ذخا اذا هل لاتعفا تادا زا قو ( ةراجالا نم

 ها رخ وا ءمان هنع لک اوس لكا همذلانیدلا دوعبال القم هيلع

 ) هلا واین هصالخ ( ۱

 ی هلاوح یرب ره بودیا هلاوح هنب رزوآ كلرکب هليا نيد ها ردق وش یورع یاد دیز |
 هروب زم غلبم نالک مزال ن د هموقرم لاوح هنیرزوا ركب شب هرکصندکدتبا لوق ||

 رداق هغلا هسرادد ندنسقنق لرشبو رکد یروت رم علیه ورع هساوالمفک

 رولوا # باو لا # یترولوا
 ندرشد یروب رم علبه ورعالاح هساوا توف اسلقم ندلا یرو رم علیم ورع هدیروصوب |ا

 . زالوا #تاول ا# ییرولوارداق هغلانددی ز هلغلواتوف اسلفهرکب بویلا

 ( هتروص قوف هتلئس)
 ورعو هلاوح هلا هیعرش هقلطم "هلاوح هنیرزوا رکب یورگ ینوبدم هجا هسک نوا دیز |
 "هلاوح یی دخا ردق لوا ورع بولوا توف دیز ورکب هرکصندکدتنا لوبق ییهلاوح رک و

 نويد روب رم لاتح لام یس هبرو لر î o دکدتسا قلا نت رک ارت یا

 ند ورع ودردبعارف لدب یرل هیر هزاکلام كعددلوا عراف ا ند ره

 ۱ زالوا ۴# تاو ۴# ی رولوا هژومهم رب هبسلیا هب تفاقاو یوعد

 هاوعد مخصبال رج نم ناكل يحلا رد لاتحفا لام نا هيلغ لاتحلا عزو لیعلا باغ ) |
 (تاانکاا رخاوا ین هزاز ) هلا نکا فک كاذیع و

 رب ورع هډقډلوار دیا هل اوح هنب رزوا رک: هليا قید هيا رق وش یورعییاد دی ز ||
 :جدورع بودا هلاوح رو قلا ن دنس و دنک كدیز هسرابد ندرکب هسرابد بولوا

 4 هحووب

۳ 9۳۰۳ ۰ 



 شو

 = وب رحم یوم یخ جا بس تا باس ا حس ا ا ی رج وب م تاج ا

 لوا ی | رم هرزوا حورشم هجو هرع الاخ هسلوا جا لویقتیلاو < هرزواهحب وب

 را ذا ؟ییرولوارداق دعا یوم دز ی ه2اردق ۱

 للاتع- و راحو هد ليا ىلع مع مجرب ءاش قم هل لاتسلا نا لع هناعلاخا اد" ثالنکو )

 اوشا مه یاب طبخ نع املا لع مجرب رانا ۱

 یجد ور ۴ تولد هل دلاوح هک ززوا مب یضح ها ردقوش نالو EE ا هورع الز

 ندورع یروب زمعلیم تولوامدان دز الح هسرپ و هورع یرول زد 0 دیر هلغلوا یار |
 زالوا »۴تاو ۹ یرولوار داف هدادرس

 مهرد فا ند الف ىلع كل ندلا تحاضا اضا لحز اقول ق ا لاما هرمطح زمنا اذکوا

 دعب عحر نا هل نوکیالی> لالا تم زاجاو تااذب بلاطلا یضرف عاهد لحاف
 هل نوکیا هربغ ند ی ةد( اوا اهاقهنازا ملا اکو لا ارا لوا ق هناخ )كلذ

 (تانیادلاق هو ) زاح یضصرف ول عام

 و

 ردقلوآ نس ردراو هح هشا ردقوش هد ذ ور هرکب یسادنهک ممق كنلاو و ع.دیز
 هس هر و ورک رکآنوسلوا كاا ونا زدقلوا نالوا هدنتمذ نعرو و کا چ کا

 س و کلو ک٢ بوید لا ن ندنب یروب زم علیم

 هدادر رسا قدخا یددر و هدب ز رکب هسامرپ وه رکن لوا ی تار ورع هدکد تیا مالعا هورع

 زا توجآ * ی داود
 ار نا لع یا نف ءاضق لام نع نعلاحالل میناب لیکولا نیلععاولو )

 یرشلا ىلع ناکو» ی رع منا مجرب و ادساف اذه لع ءاضعناناک

 (تانیادل یف هبنق) هلاح لع

 ر دقاوا یٍیبز ورع ت واوا E aa نادنضرف ته هد مذ ورع دی زا

 شد ییرکد زوب یزوپ زره خل لر کا 8 رع دن ز هدقدلوا راثبا هژاوح هنرزو < که هل |

 ادا هس دوز ی | کاهش یرو : تم

 ونک شو ییرکن زو هرکتصندک دشا دا او> هرز اار ا رکب هلهحو وب یدبزوبد مر دنا

 رداق هغلا ندورع یروب زر. غالم دیز هسامرپ و رکب هدنرورم
Oey 0رول  

 كا e Ree ۳ یتلحا "ن وئدلل تل طلا لامف لام لحر لبع دل شنا

 تو a اشا اھا لالاب فخ +: هزار الذل نداض
۱ 

Eیو  A ECRافك هلو اکا لع>دوف اا جن اب لر ی  Nرا و ۳۴ هاا دل لا افك لا م ةا رع ا مدع طب كلا ۳  

 ) ااا كفن د ٰیزحا "هم هبفو ةلاولعا
 ث

a me 

 | لوبف ی هل اوخ یر ره و هل وخ هل ززوا دلزکب هل هز ید دهب ارادقروش یمرع ییاددنز

 | ةي ی وب ززم مله ورم ر هالا د 1 هلو > هلی !طر م هرک و دی ز :هوکصت مک با ] 1

 رولو ۴# بآ دا دا یراق غا

 ۱ ( دل j وللا لو قر e ل نسل دلا طةسولو نه دار رج جسصااهنااهن ا7



 هلاوح هلبا هدیقم هلاوح هنیرزوا لرکب ینویدم هشیاردةلوایورع یاد ها ردقوش دی زر ۱

 ندروپ زم نید نیدلاندرکب یروپ زم غلبم ورع هرکصن دکد تبا لوبق ی هلاوح خد رک: ||
 الاح هسلوا ناک کیت ندرکب قید لوا دیزهدعب بو دیا ارا تمد رکی

 زالوا # تاوطا ٭ یجمرولوا رداق هخلآ هند ندرك: ءانب هي هموق رح لاو حورع ۱

 لع عجد نا ی هندب هلاحادقو نیدلانم هيلع لاتحما هل لا الا ا اراوا 2 |

 ةبهلاو هيلع لاتحلا ىلع مجرب نا ل |یعحلل سالف هيلع لاتحلا نم هبهو ولو هيلع لاتعنا |

 ارا لواف هصالخ ) هر ۱
 ورع و هلاوح هليا هقلطم لاوح هنیرزوا كرکب هلبا ید ها ردقوش یورع ییاد دیذ ||
 هدنتمد دی زورع ندملا ند رک یرو زم علبه ورج هدود لوف ټهلاوح یر ره ندرگ. و ۱

 یراط سالفا هرکی هرکصندکدتبا اربا ندیواع د هماع یدیز ب وید ردقوپ مقح الصا |

 هسامالاندرکب یروب زم غلبمورع بولوا فحم یوت لکا ےکح هنسالفا یضاق بولوا ||
 رداق هکمامر و ءانب هروب نم ءاربادیژ هدک دا بلط نددیز یروب زم مابمورجالاح

 زالوا * باول ا× یرولوا
 ضعبلا دنع ةلاط لا لمن ما نيدلا لقن ةلاول انا ىف ىلاعت هلا مهجر حالا فلتخا ) |

 ةنحمن فو ر كلا عماج حورش ضب رك د اذکه ةبلاطملا لقت ضعبلادنعو نیدلا لعن
 یاعت هللا امهجر دجشو فسوب ینانیب فالتخالا یلاعت هللا هجر هداز رهاوخ مامالا |[
 رهظدفالخلا ةرغو ةبلاطملا لقن ىلاعت هلا هجر دج دنعو نيدلا لفن فسوب ىنا دنعذ |[
 نیدلالقتنا هنال حصيال فس وي یبادنع ةلاولادعب نردلا نع ليحلا هل لاتعلا ارا اداعفاا

 هنالثلا دنع للا یر لقو لاحا اذا دی رعلا فو 2 دجدنعو هلع لاتا ىلا هما

 نم حک او( تلاولا لوا ین هصالخ ) یر لیصالا نا ىلع لفکول اذکو و هللا ےھجر ۱

 (هلاونالوایترامغلا ج ) رياقلا حى ۳ نیدلان هک ما ارلا بحوت اه تهذلا ۱ ۱

 دک یا هلاوح هن رزوا لر کی al ید ما ددن زنالوا یساجراق ۱
E۳ هرزوا كعا اد دا ندننکو عیب یراق ردق وش نالوا یکلم و  

 هرزواررع هجوو لوبق لاکو ید رکب هلکعا لیکوت یرکب هعبب یراقو هلاوح هلی هدیقم ||

 نکا بورب و هور فو عیب هنلثم نع یراق رکب هدعب بورپ و هنیدی ءاورعو رب رحت كس
 تولوا ل اکو هیادا ید كل دیز درج هر 5 ا اوو هند ن نالوا هورع < دلش ز نیک

 ندکلام یمع>نالق قاب هدنتمذدب ز ءان هیدموقرم هلاوح هلکمرب و لسع هرزواررحم هحو |

 زالوا ٭ باوا یمرولوارداق هغملا هنسنندرکب هحورغب وید رولوا مزالادا هکاس اک
 ةلاوخا تحصل قف هیلع لاتعفاراد یا هرادنمنم هبطعبنا لعلجر لع دع رغ لاحا) |

 لق ءادالا بوجو م دعل عب لا لع رالو اهعب تالع هلال هناقبا لع ر دقت اع لاحا هنال

 ال لا را د نغنم یطعب نا لع لاحاولو بوحولا ها ِء دالا لعرب عاب ولو عب عبا |[

 ىلع هر دقلا دوحول حد! ذي وج هصا ادا الا اهعس لع ر دعال تام

 (هلاولا رخا یف رر در ءادالاو عسلا ا

 هچ دیز



 ۱ هک سم ¥

 ندرو رد نرد هلی رزواكرکب ینوبدم ها ر دقلواهبایید ها ر دق وش یورعیپاد دنر
 رکب هرکصندکد تیا لوبق یبهلاوحیرب ره بودیا هلاوح ها هدیقم لاوح هرزوا ك چا دا

 هنیعصت هرکب بويل وا ريح ورع هسرپ و هدیز زمضنذا ور عیروپ نم نيد

 رولوا #< باوملا # یرولوا ر داق

 كالهتسا ناله لاتعحلل انماضراص عفدول يح ليحل ىلا اهءفدب نا هيلع لاتحلار دقنالو)

 (اصمل لاوان رر د) هللاتحلا قح هب قلعناع
 ندرکب و ور بودیاهلاوح هنیرزوا كرکب هليا موقمع نید یورع یاد شورغ زوب دیز
 مولعم ان یددع نوح هلاوح قوت هخګز ورع ه رکصذدکدتنا لوق یبهلاوح یر ره
 و دکد ید ر دیمراو كند شورغ زوب هک ا ب ES هلا ها را دّومرب

 د رګ رگب ه دک دتنا بلط ن د ركب ءانڀ هب هلاوح یروک ذم هپ لاحت بویدر دراو ید

 زالوا *تاو ا#یرولو | رداقهکمامرپ و بوید کد نوبدمهلکعاه کر ودهع رزوا

 a SEE a طرشلاب اهقيلعت حصإالو  دساقلا طورشلاب لطیامو)

 ةياور ىف فقولأو ةباور یف لیکولا لزعو نيدلانع ءارالاو ل ام نع حصلاو هعجرلاو
 علخاو ق الطلا رشع هتس للعتسال مو رارقالاو ةلماعلاو ةعرازلاو قاکتعالا تاجاو

 (اصنلمطرشب عملا ی هی هیزازب ) ادلاکولاو دلاوطا اودلافکلاو

 هرکصندکه تا هلاوح هلی هعلطم هلاوح هنب رزوالرکب هليا ید هل اردقوش یورعییاد دیز
 هرکب دن ز هرکصن دک دا | لوبقهلبطرش تامپو نکرد خار د وش دی ودنک کک

 بلط ن د رکب ءانن هب هموق ره "دلاوح ی روز و رجال اس شاو و ا و اقا

 a بویدرولوا لطاب لاو هلک مامر و ضرقر دقلوا هک | اب دب ز درج یکی ه دک دنا

 (اقناهتلتسم ترع) زالوا # تاولا#یجرولوا ر داق

 ورعو هلاوح هل هقلطم ۀلاوح هتیرزوا + دل رکب هلبا داموا ردفا وش یور < یادی

 شا لیجأت هم ولعه لجا یر وب رد علی ورع « هرکصن دنراک دا لوبق ییا اوح رکبو
 ر داق هغملا ن د رکب یروب رم ا نتا قرا سایر ها

 زالوا ۴# با اولا ٭ یرولوا

 ا ۳ ةر ةلاهج لوهحوا مولعم لجا كا ون دلا لیح ات حع)

 اعم ١ دم ضرتلا هلحاف هني دب رخ ىلع ضرعلا ضرةتسملا لاحاوا

 ۱ (راقعلا عب حص لصفرخا قرر د)
 هللا ه دّقم "هلاوح هنب رزوا دل رکب ولده هک! ر دقلوا خو رج یاد فا ر ھا دیر

 هبا روب زم ند ید رکب هرکصندنراک د تیا لوبق ی هلاوح رکبو ءرع بو دیا هلاوح |
 هسلبا لوق ییهلاوح یرب ره بودیا هلاوح هنیرتوا لرشب ییویدم ها ر دقلوا یور#

 رولوا #ب اوت #یمرولوا رداقدغلا ندرشب یروب رد غلبه ءات هیات هلاوحورع
 رولوا #تاوطا# یرولوا یرب ن درو رم لرد مد رگد هدنروص وب

 قلا ةناوخاب هبلالامالوحال هتال ارج ۵ ی هلاحا هبلع لاتحناناکولو)



e. ا ا ر ر ا س ا ام م ا ا تس س 

 لیوحا مهصبزتنذ ىلا ۷ هعذلا نف ا خو ل ارص الا ق هل ع احاو نا ا
 ھل j نم هلاو اق یخ رسا طوسوم) یرخا ۰ هعد یا هتد نم ۱

 AE کو وور رعو هلاو = هنن رزوا لر لبا حا تحریر ی كاب

 | هرکب ورع هرکصندقدلا ناد یکب قیرادقسرپ داروب رح غلیم ورع بددیا لوبق ییەلاوح |
 | توفاسلفم رکب هدجب وید نوسلوا ید نکب بوند یغوسلوا كدند ه دکتعد یسادعام |

 ید هدّبمد دل رک یسادعام هور 2 د هیک ډا لط ن د دنز یادعامورع الاح هساوا :

 زلؤا ا ا هک امر و ودم رولو! ٌشاوا یرب نب هلک د:نوسلوا
 هل لا |: حال مس الو هلع ل اا لع ندا ق ا نخ صاج نويد هلعو n RAR ولور

 اک:راصول هنال للل تم ىلع ىب هيلع لات ىلع نا نال هتوم إال
 دب كلمالو ةبقر كلذ تبث يف نیبلا هيلع ندریغنم نیملا كيلمت اذه ن اكه لات[
 اده هبلعلطب فردن ۹ تلاش اعم ءاینس الا و قح توو ءاف نسال ا نح ا و

 (تلافکلا نم ۴ نەی ولو هبءامر ةلاراس نح لعت ن رمرعنع ال نکا ملا

۷ 1 

 ۾ یرکب یاد al لی و a ا کا كلم دیز |

 کب دک دتیا هلاوح هلا ه دف ةلاوج هنیرز ا لو رع هرزوا وا ۳۹ ندر رم نا

 ۳ جان لاو تایل دز تووخ قحصسمرل دلاخ هر هعاب ندا و" یروپ زم علبم ور ۶

 1 ر داف هغلا هنسن ندورع هوا ای رکن لا نق

 زالوا ٭ باوطا # یرولوا
 اهوا دعلا جما نلا یزننل لعل اه رع میالا لاحاورخآ نم ادبع عاب اذا ||

 ا اا )اوا طب هاف اولا يلازمالآ اوعفارت دقو ارج

 ( هره ونا نم یرخا لم انهو
 لو یب هلا وح- یربرهو هلاوجهڼنرزوا ل اکیا ویدم 39 دق وش یو رج یادی زر 1

 مدو | صور ورع دین وا ص هلا ارك مترزوا یرا د ومر ارو نمخلبم ور £: رکصندک۔ بسا
 زالوا اوا #یجزولوارداق هلا نددب ز ییادعام بود

 (یرودقلا حرش هرهوج)لاوح الا نم لاح لطبتال اهذاف لطم تو ادا
 ها هدر با وجه زرو لر ۹1 یوردم یا ردعلوا هلب رای ید 22 اربقوش یورجیاد دنر

 قوید دیز نردملایروب نم ماه ورع هرکصت دک دتا لوبق یهلاوحیر ره بودیاهلاوح ||
 | یدوع رم عمد بویغوط یهلاوجیرلذاد لد ز هسلو توف هدلاح یتییدلوادب ۳ :

 زرولو بارون ی +رارولوا ر داق هلاح دا هدامرع تيس ول ا ناد: رکد

 e هلعو هیلع لاتان م:ناملا صرف ل اف هع شل اعم حد یی | تام اذا |:

 لیا هلاحا ول ذک و هل اوتطا لوا ع 5 3 هلع ناتخنا ی اع ع هراس امر دلار او هل لات ام 1:
 7 وا دصال <( نیلا هيلا هلاولا یهو نیلا نم همل عام هيا اعلان یدهنآ لع ۴

 ( اوری نمرات انهو: ۱

 هرگز ps رزوا ركب ینو دم هجا ردقلوا هلیا ینډا د هقا ردقوش یوار یاد د دیذ |[
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 هک جم ال
 3۳ سرم ایم ی

 [أ ی وة رم غلم ی دلوا یراط سالفا ه رک. ورع ٥ نا اک دا لوق ییهلاوح رکب و

 دغلا اد EEE قیدص» ید دز یوعد د دنر ولدر و

 ۱ نولوا # ب ار۴ ییرولوا راد

 ۲ لا ولاد هملع لاتا نا لاتعلا 8 رد هبلع لاتعاباعق لحر لع لاحا ا رلاقو)

 1 AE GAN هاوع د حصن الو لمعتال كل د لعن ھر و فلحو

 (یلاوطایف یار رخ ) دنیا نودب هيلع مج SEO اما هفدص ناو

 را ید بلد ز.ن دا دعام بولان تم نیر درو نم علم ور ع هدنروص وا

 ر داق هفلا ند دیژ ییادعام ب ول وا مان هنساربا ورع هرکصن دکدتا
 زالوا * باوا # یرولوا

 (لاوخا باک ی هبزازب ) لی لع ع مجراالو "یرب هیلع لاتا لاتحا ًارولو)

 هه ه دساعلا هلا وللا عون

 تونس هک

 ۳ ردا ا اوج هنيرزوا كز ا دلور شد ر دقوش یوزگ ی د دز نالوا ا

 اهلا ی A راه ن الوا e Ee E دنا ر دعلوا رکب ه ذقدلوا

 دک وق رح ا = 2 ساق ل اکوت هعخ یراق نکا بودیا

 1 اوا 6# باوطا # یترولوا
 و لدا لاو E وا فاز اج ۶ نم هلاطعاناهدبش نا ةذساقلا و

 |(ینادرع) لار دی کف نو طر اذہب تاوخا نا یو ال یوهو |
 تو نا باک

 ره هر« رم تلاک وه بلال ۳ و یورک هعب ی مم بالم ریغص دب ر نابلوا رم :

 زالوا ۴ باوا ۴ یرولوا

 | یصلا هب داراو زوجمال ءارشوا | هل عيد الکو و یبص لکو اداو لضالاف هللا هجر د لاق)

 (هلاکولا نم شا اا 0 اذک و زوال هفت عاب ا هنال رز بجا

 ر دىم هردګ دزه ن نالوا یسهطل اح هلا لاحر د ا

 بلک د باو | %

 | ي ولنا لاق لاحزا EE 8 اهنداع رم الا eR ءاضر الد ٥ ةهردخلا لیکوت ak ور |

 ۳۵ ۲ کد درد مرا ی اهر نیو لات اهعاوحین ج رع قلو

 اهل جورطاراصقح حر نا دیالاوخ جی رحم تناک ناو (فموصخاب لیکوتلا نع هبذارب )

 (ءاضقلا تاک" نم ۵ لا نا نیک هب زازب ) هردج حال .هداع ۱

 ۱ ده یورک TI هدنساوعد هعاعتم هصوصحرب هلا دی ز دنه نالوا هرد

 هکءد ن وساوا ا رغد وخان دنه بولو یی او لیکوت یرکد هلنذا

 زالوا 2 باوخا ۶# یجرولوا زد

 0 ات اک اھا و لکوت ناف تلل تن ذا هل لوق ناب یہ الا نردد الا لکونال لنکو لا

 2لاق ن وفن نس او هیارب یضر هال نور کو وتنا نود فرصت هبلا نت



«۳۳ 

 (هاکلا نم لول زوج نیف حم) ءاضرا دوو لکو ]ا هل نذأب نا الا
 هلغاوا 0 یی جم اون دک رای مرج ندو ارگ دیر

 ورګو یوعدولد لوا دعفا رع ی دینتک تودنا لیکوت ول یس هل ملط هتموصح هلا رک راد

 تموصخوهعفا رم ن دنفرط رک هلبا دیز هساناهنب تماقا هنس اع دم دیز فودیا راکنا ||
 رونلوا # باوا # یروللوا ربح هور وید هلبا

 یدلابلطب ةموصخت لیکوکه عیب ىلع ربحي بن نهار او نهرا عیب او لدعلا)

 کره دنحا توزاب ب وتکم م وس صو E هحوز نالوا TR دب ز

 بوز اب راز وس ی دوم یتساوق لیکوتلا اهب زوج قلا یروما عیجج یف كتلکو هلبا تالک ||
 دل دی ز ءان هب هم وق رح تل اکو ده هغا وا خوشا لیکوت هلا هءاع تلاکو هرزوا هجو وب

 یروب ره عیب هدکد لک دیز هر ۵ کصن دکدتنا | ملس و جد هرخآ هلي رال نم ییسایشا صعد

 زالوا ۴# باول 1۱ »< یمرولوا ر د اق هصوت

 فلوت انا نوکلل ضمایر عیجق لكتلکو هربخل لاق لحر)

 الاو تاعایبلا لوانی ةماع ةلاكولا تناك لیکوتنا اهب زوجت ىتلا روما عج ق
 ( هلاکولا ل او هساحرانات )

 ,E هدنحا بور دنوکبوتکم مو نونعم ندرابد رخآ هدنه یسهحور دی ز

 اکو هلهحو وب بوزاد رازوس یدوم و صا زاح یس لکی لکو ا هلا

 ییسایشا ن ووا " رک یب هبه دن ز هسلبا هه هورگ یا شا صوب ل دیز دنه هسلوا

 1 رولوا # او ۶ ل دا هل نو هر
 تابهلا نود تاضواعلاق لیکو هناف را یس لکی لکو بنا ها لافر

 )4کو لا لناوا ق نتعلا ةناز ارح)
 اد هنامز نالف « دک دتا ملسو نهر ه دنس هلب اقم ید هور یاد لزم كلم دیز

 ورع هرکصندکذدسا لک وتیورع ودها ند ءاغذسا ندننعوعب یز مے سزا ند ءادا |ا

 مگر وب نم عیب هسلبا عیب ءتب هره روپ زم تل اکو لزم نیدلک نامز لوا
 - ٠ زالوا # باولا # ییرولوا

 موبلا هضبق تالعال ادغ هضبقب هلكو ولو ادغ هضبق هلف مويلاف ةعيدولا ضیقب هلكو) |

 هلو هعاسلا هصفا لاقول اذکو و هلال دالو ا رمصال مویلا هلاکو دعنا هلاکو نم د مزلبالو ج

 هلو دوه هّصصا لا زاح a هّصفق نالفنم روگ دّصقا لاق اه دود هصد

 هلعفف موبلا ینآ محاقلطواییق مب لاق ارضع الا هضرقتال هلوق فالخم منودب هضبق ۱

 ءالکولا ماکحا ین ۳4ین یلوص هل !!عماج) هل قایفال هدعل و موج ایف لک و رصف زاح دع ف ۱

 + ملا لکولای لصف #۶

 م هعولعم نم هرکب یروب زم لزم دیز هدعب بودیا لیکوت یورع an ییلزمم كم دیز

 ذات ینا عیب هیسلبا مس + زینب زیستن دارکب لزمورعهرکسندکدنا مینو

 6 یرولوا



7 ۲ 

 تا یو نو 7 ۱

cro} 

 عب رشلار دص) هب لكواي لكوملا فرصت و اهدحا تومن ةلاكولا لطبتو)
 (اصالب ةلاکولا رخ آف

 شاز ص هدو زویشد ندع رق نوجا مب هدب ز ور رک دیک هیراید عرف هرس هیفس دز

 نوگا ورع ه دع زد ید دیز هلاک کا ما وند مدری و سە ا روتک هلا اشا عا هداس

 هب ه رق یک ن کر ولک بویق هنسک بو رپ دلوط «رلبتس دو انشا غان هلوقلوا «لیلثم نرم

 ورع ه دکد تیا بلط ند ورع نتي دیز هسلوا عياض غاب لوا دعنالب بون هراپ بوشود

 هکم ام ړو وید زالوا مز ال نم هلغل وا عی اض نیدلوا لصاو هک اب غا
 زالوا × باوا *یمرولوا ر داق

 ىرشملا كله ناو ٠ دقنام هنم ذخ أبنا ىلا لكوملا نع یرتشلا سبح نا ليكوللو) |
 لكولاىلع ناعضرمغ نم لكو ملا ىلع كله سلا لبق ليكو لا دب ف

 .(فلاکولانُم ۱۰ق هناخراتات )

 هرکصت دک دشا ملستو عیب هرکب هلیلبکو ت ورع هنلثم نن قعاتمرادقمرب لور دیز

 هلا بویلوا یضار ورع نکردیا هلاحا هنیرزوا ل رکب یورع هذخا یروب رم نع دی زا

 رد اق هربح ه دیزوبد روتکه کابو لآ ن درک: راو نس یر وب ز« نع

 زالوا # باوا ۶# یرولوا
 نکلو عربتم هال ال باجا یرتشلا نم نا ءافینسا یلعربجت له عيبلاب لیکولا ل اق ) ||

 قح نال اذهو ضیعلاب هلکو ا ا لع لکولا لحا وا كقت صفا هل لاقت

 بقا قح هل نم ساب الا ضیا تاج الف دقاعب سول لكوملاو دق الا ضیا
 ( هلاکولا هی دعاق )

 یلثع نمن یی هیراج لوا دیز هرکصن دک د تبا لیکوت ی دیز یوز هعب نس هیراج دنه |
 نوعسع یهیراح لوا ند ورع هرکصندکد تا ملساو ۳ هورگ هەر دق وش نالوا

 ند دیز یب هر ول زم هن راح تویلوا هیضار دنه هسلسا صضق و ازشا هب هار دق وش /

 زالوا # باوجا # یرولوا هر داق هغملا

 هلاعفادو نم اضیاق یصیالدح اولا نال هسفنل ءارشلا كلعالعيبلاب ليكولا باصت" یفو) ||
 ( هلاکولایف هيلضفلا تاناعص) هنم هيرشي رخا نم هعی دارا اذاف

 هیارش نوعیسن نویی عب هرخآ یناک دورع هسلبا لیکوتیورع هعب یتناکد كلم دیز |
 ۲ ال وا ۳ باوطا * یرولوار داق

 مهدنع زوجمال لکوال هسفن لامعاب وا لكوملا لام یرتشااذا ءرشلا وعيبلاب لیکولاتلاثلا) |
 (یصولا تافرصن ین هیناخااناصونم) !رشوا اخ ناکءاوس اعیجج

 ی دیزورع هرکصن دکدتا لکون یورع ییوز هعب هپ هقار دق وش ی دیز لوق دنه ||

 ی دیز رکب « دعب بودیا لس و عیب هرکب هليا ناصقن ن در وب زم عليم ریسندا ل دنه |[

 [|یدیز بویلوا هرج ییاکوعم دنه هسلا ند دیزییاک لدب بوسک تاک هیهقا ر دق وش ۱



 Êz هلدمالۆا شعآ نا نک نوا هر» نه ءا اشاو تویعذ ك أر لع اه ور ر هبا

 رووا #< با وا *یرواوا هرداق هعیب و قاق رس

 و الخادعبلااده نک افلا گراصا داقاعل را هدر ا اتم 2 مینا هکو) |

 N هضقوهعاب ول ول اکران ایقودلاکولال مو ناكا مینا |ادهق لکو لاراضف لیک, ۹ وتلا 1

 (عینلاب لیکوتا ق ییاهر ف هه | انک فال دفتعا وا ی ح هلاکلسرمصب ال

 شا نوعسم . بوبا 02 هرخآ یروک هرم هسلبا لیکوت یورع 3 ینک وکر رب دین |!
 (افنا هتلتس» تر زالوا ٭ باول ا ٭ ییرولوا زاح كا

 3 هر ه رد ءاشا نیسان دل دیار ورک هدک دتا لیکوت یور 3 دعب یسایشار دق وش دیز 1

 ملسوحب هرهب هلتلشم ۰ ن ےل اع د ورع ناش لوا E ES ودنا بلکوت قر ب نوت

 رولوا ۴# تاو 1! یروو ا ر داج هغلا ن د شب یبا تويملوا ی م

E) HE :هدهعلاو زاح لد الا هرمضک ی د جا فرصتو رخآلکوف كارب لع | هاله لا  

 لكوملا ه هرص>و لکولا Ne لکولا ده رطح لولا غاب ناو قاشا الكولا لع

 یی لکولا هزاجا نا كيارب لعا هللیق نکیلو لوال هبسغب یا عن ناو ءاوس هینغو

 (خاکوت باک باک نه عبا زا لصعنا ره لو" عون ف هیزار )ال الاو زاجنع د تاک ناالاو

 هست رج یک لا لیکولا لصف

 لوا لوبقلا دعب ید رک Jh E هر ها رذق وش یناوق نیعمر لور دیر

 : e اد ز الاخ هو و هور ا ی زا نویس ذی ها ز دقوا لوق

 مدیشعاداهشاو رد سا نو مستو نبر کت ھا 3 ۱ا ند رکد یوق بور و هرکب

 زالوا < ںاوملا ٭ یرولوا ر داق هعاتما ن دکمر و هدي ز بوید

 یس ەتب رشاد عنا دلع لاف ۵ ناو هس هعارس العال هد ره ءا رشا لء ؟ولا)

 (نلاکول نم ءارمغ اب لکولا یف هیزازپ )
 یتلاکویخد رک, بودیا لیکوت یرک+ هیارش هبء2ا رادق وش نس هاب نیعهرب ورع دیز
 2 بودبا ضیقو رشا نوبت هپ ها ر دق لوا لب کاب لوا رکب هرکصندکدیا لوق

 ن د دیزیروب رم نم تورو هدیز نتا کن الاح هسانا دا هو ۶ ندنلام یدک نسب

 شلما "كس عموما رشا نوعا كقت ا هنلکوت دی ز «دک دتا بلط

 (فنا هتلسه ترح) زالوا #باوط #ییرولوارداف ا ۱
 ید لک نودا لنک وب چیز کد 4ار FF ر دو وش حس هرر اح نعدرپ لورع دی ز

 هب دقبار دقلوا نوع ه دنیا دیار یه راج لوا ر ی رصد رک دعا لوبق لاکو

 غرطو ییهب راح ه دعا تود ءادآ هو ز ندنلامآیادنک یو و ضفو ارشا ن د و

 | ی دلو لواو ی هیراج بوری و هرکب یروب زه نت دی ز هسروغوط دلورپ هی ز اج هلک
 رواوا ٭ باوا ٭ یرولوا ر داق هع و ق اقرا تولا قد رک
 زالوا # باوطا # یرولوا تباث ن د رکب یبسن دن ذلو ه درو صوب

 هان من لول ناو اهاسد دباب مارا او لجر لگو اد 7 خاک شورا
 د بوس مس سس

 4 سفن م
 مو E سو و ا



F#هک سم  

 تشنلاتشالوره الل اهدلوو تمالا نوکنو لاو رد هناف فتنه تلبخ اهتطوو هسغل
 (هنیعب یش ءارشب هلکوین قلاررح)

 لیکوت هليا دحاو مالک وید نکیرویدیا ارشا عاتمر هل وعموش هک اب یرکیو ورع دیزآ

 ر اج كل اشا عاتمرب هلوقلوا نوجما دیز زسا اركب ورع هدکد تا

 زالوا »۴ باوجا# یرولوا
 نوکی نا ر داتلاو ابهدحآ فرصت لطب یا هدحو نیلیکولادحا فْ : مصاالو)

 الجر هپ لکو ناب نیمالکب لکواذ اماو یدبع ع ابتلکو لاق ناب دحاومالکب اسهتلاکو

A as a SERS 
 رگ ضعقلاب لدو و

 تابنا ید رک لیکونیرکبدضبق یس هجا ردق وش نالوا ندعیبمنمن« تم ذ ورع دیژ
 ه دز ب رادعم وش درو و# علص ورگ هدکدتبا بلط ندورع یرول رد علمو تلاکو

 هتساع دم ورع هسلنا راکتا رکب و یوعد وید a ءاریایعمذ ندنسادعام نور و

 رولوا# باول ا۴ یرولوا هلو عد یس هند و هعوع-* يفد یاوعد هسلد اأ هتدب تماقا

 هموصطا كالع هلال هدنعلقت هرباوا هافوتسا هلکوم نا هباع نهرب ولف نیدضیقب لکو) |
 مامالا لوق لع و ةموصما لیکوتلا نم ؟ف هزاز ) هموصخا تالعال هنال ال اهدنعو

Eیصوااو نسنلاو تارايتخالا بحاصو لب و قالا  

 (افد ولطعل یرودقلا چچ ا ) هود رشلار دصو

 نکصنادک دنا ع هصنق سا ر دق وس نالوان دضرف مدتها ور دلدیز

 ندنسدکرت ورع یروب رم ملیعرکب هساوا توف ورع ندا ن د ورع یرولرم علیم رکب
 رولوا 2۷ تاوطا ۷ یرولوا ر داق هعلا

 هب ر وم الا توش اما لز انا لیکولا نال نیدلا ضبقب هلال ی بولطلا تام)
 هتکر نج نیدلا ءافینسا وهو ماق هب روم لاو داف هتالءو لکولا الو لاوزپوا

 (لکولا هب جراید یوضر طرع)
 هبصق یرول زم علم ر ۱ کت تولوا ىە ا ر دق وش ندضرق هدکمذ كرك ر ندورعادلز

 علبم ورع « رک دا رارفا ' قلاکوو ید ورع ه دکدتبا یوعدود یدتا لیکوتی

 زالوا ب اوشا یعرولوا ر داق هعانتما ن دکمریو هدیز یززویزم

 متماوتف دص نویدللا لاعف نیدلانم 9 ل لکو الف نا رح . اللا لحر)
 ) دموصطاب لیکوتلاق هناخ) مع نا هل ابا عددلا نع

 هد هرول ر د ءا هلغل وا ا نوذآم دب ز نالوا یسضاق لراضفر ندیراضف + ره ام رصم

 نوا قرر هنی رلیضاق اضف لوا ن دیربم و بصن بنات یورگ نوک تعوکد 7
 تم وکح هد هروب رم ءاضف ید هر تو دن | لیکو ت هضبق یب ۹ ردف وش ن لرو

 ه دقداوا هتسخ ورڳ ه روکش ا صوف یی هار دق وش نلک هلیریو نوجا دب زو

 دیز ال اج هسل وا توف ور ه.دعب بورپ و ه دنه یس هجوز ود ریو ۰ دير یروب زد علبه |
 ےس تیم"
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 ات EE بوی ا تمو دسقنب دی ز هرو راس اب E a بلط یرو؛ رم جلس دا
 ر داق هکم امریو ب ودر ول وا شم وا : دل ورع راو زم علبم هلک ۱

 زالوا #*باوطا# یمرواوا ۱
 ليج نیا داعمو « دع یا لا تیک ھا هنعىل انڌ ةا یر تاطخانیا لک نع لک دوز ۱

 يهولمحتساف مکلرق ندنیطاصلا نماعلا لها نمالاجر اورظذ ان !ماشلابامهنعیلاعت هللایصر
 لام ا تدب نمهتبافک ذ خ انا یضاقل نا لع لبلد هیفقزرا نهی هلعاوعسواوءاضلا ىلع |
  قندصلا رکب یان یور ام هیلع"لیلدلاو ق ز رلانم م مهیلع اوعسواو لاق ها یرب الا |

 ةقفلا ب وجو ب اسا نم سلاو ةماعلا قب سوبح هلال و خا هنع یلاعت هللا یر
 ۱۳ین فاصلا ىن افلا بدا ) هتب افك ذ خب اما هنکا ءاضقلا لع ارجا اذه نوكنالو ||

 مکلف هلاطع حرضت نا لبق ةنسلا ماقد عب تاماذااماو (اص ل قزراذخأب ىضاقلاف
 تالصلاو ةلصلا ني رطب ءاطغلا قاقعسا نال اضوا اناربمریصیال هلا هيف باوطا نم ||

 نال نویدلا یزب لیکو لا ض قاذا ج ار ایز ها تلا ناذک صبقلب الا تال
 (ءافنسالاو ءاضتقالا لیکو لا ف یوضر طبع ) لکولا صق هلزیوض,ق "

 a 5 E طرف سد اردقوش نالوا ندضرف م دنتمد ور

 د رک: هسلیا عانتما ورع هدکدتنا بلط ن دورع یر وب زمغلبم رکب هرکصتدکدا ||

N رولوا * باو لإ # : یرولوارد 8 هتم وصخ هلبا ورک ه ١ 

E UY (۱اهکلع نيدلا بش لو لاو فو ضقلا ا تارو  
 مامالا یسممامالالود یلعو ةموصخا لکون سال هللا هجر هقینحی دنع هموصطحا یا ر

 ساک یصولاو ىنسنلاو تارایتخالا لیواقالا حتا یف ی وح ا 0
 ۱ ( یرودتقلا حاب ولطق)

 هذخاو بلط نقوقح نالواهدنراتمد شب و رکب و ورع نالوا هدرخآ راد دیز ند ۱

 قحا بویلوا لکو هتموصخو یوع د نالوا هع دزوا مب « دقدلوار دیا لیکو یدلاخ ||
 جد ورع تولد م دلبا لکو یس ه ذخاو باط یقوقح نالوا ه دنرلتعذ ن د زارو زم |]

 هدنرلتم ذ رشب و رکبو ورع بوراو هراد لوا هرکصن دکدتا لوبق قلاکو هرزوا هجو وب ۱
 میلستو عقد ۰ دیز یروب رم عمر رد و اط نخ جنا ردد وش نالوا ||

 یدلاخبولوا هعوع رز ەساای e هنب زو ل داش ورد ی دلاق هتسن هد رعود لا دلا

 ز زالوا < باوا ۴ یزژرولوا ي

 لعیعدیاوف الکو نوکنالن | ىلع سانلا نم هقوتح ذخاو هناموصخم الجر لکو لحرر ۱

 عهدلا ديرب هيلع یعدلا ع هلکول لالا لیکولا تنثآ ولو لک ونا اذه عصب لکولا اذه ۱

 عفدلا یوعدو هيلع یعدی اء الکو نوکیال نا طرش لکولا نال لیکولا ىلع عمال |
 (ءلاکولانم E هيلا ولو) لسالف لکولا لء یوعد ۱

 رکب و ورع كحیدیا تابثا هرزوا یع رش هجو یر وہ نم غلیمو تلاکو دلاخ « دنروصمب ||
 رولوا # تاوطا#یرولوارداق دخل ایر ول رد علب نالوا هدیرلتمد شد و

 ٭ هاکو رب



 کس 4 ¥ 7

 8 ۶"یعدب یدلا قانع الکو نوکنال نآییع هدحاو ساناا نم هقوقح بلطا هلکو (

 لاماب مک و مع: ال عفدلا هيلع ىع دملا داراو لاما ىلع لیکولا نهرب ولف حص لکولا

 ۱ (هلاکولا نم ٣ف هب زازب ) هعفدب نیادلاعینیو
 رکب هرکصن دک دا لیکوت یرکد هضبق نفح ها ر دق وش نالوا ه دنتم ذ ورع دیر
 لمد لحالالولح لبق تویلوا رح دیز هسلبا لیحأن لاد هنماعیآ جوا یروب زم علب

 رولوا * باوخا * ییرولوار داق هغلا ناد دی ز یروب زم ۱
 ةلاولا لوبق الو هلبحاال و نهرا هذخا الو هطحالو ضتقلاب لیکولا ءاربا حب الو )

 (افباب ةلکولاق قار رع ) مينلاب لیکولا فالع
ENرو  

 ناتلوا نیبعن ن دیرمم نوح رلترحا كل رسا نالوا ه دنس ردکح دی ز ندنرلکب ابرد
 لس بس م

 دنفراصم یدنک تولا ندیدفا راد رفد الوضف ورع یا 0 تللهتسرب
 هسلوا توف ورع هدعب تولوا رحم یضبق ورع دیز هرکصندکد تا الهتسا هلدرص

 زالوا ناو ا۴ یرولوا رداق رز یصل فو دل هرعیرو رهعلبمدی ز

 لركوب تسل اناو بلاطلا ربع یسعف كيلع نالغل قلا فلالا مفدا نويد لاق لحر)
 زاجام كلهولو بااطلا ىلع تاله هزاحالا دعب تالهولو زوج بلاطلا زاحاو عفدق هنع

 (؟٤ی رخ ایف هب داع ) :زاحالا رتعیال :

 E a E با
 دیز ف ماکحالا ت الكشم لل سانلل اح وتقم هاب ماد مان الا یتقمو مالسالا حشلوقام
 ءارب جارخایورع۰ صاف ةلعلا ةلودلا ةبتع ىلا یفسلا دارا م اشلا قشم د ىل اها نم
 برخاو دیز به دف اهجارخ ایف هفرصیاع محرینا ییعامهندب فورم ةه ناطللا
 ہرا لع وزع م دن ماه ات هاطعاو فرص ام رادقع هر أو ورع لا اهن یاو هارلا

 نروح أم انوتفا 3 ما تل د دز لهف مهاردلا نم هادا ام دادر رسا داراو كل

 كد ل سبل * اولا *
 هلاک عا ما وید هلا فا 0 ۷ 74 د رط FE دار دق وش ن الوا هرگب هورع دز

 دی ز ه دک دنا تلط ن د دیز یی هار دقلوا ورع هنلنا !دا هرکب ئر وب نم ندور
 هکمامرب و ولد مدیا ها هل طر عوجر هع رزوا ءادالادعت مدا مهاهیادا قاهک ات ی

 , زالوا # باوا # یرولوار داق ۱
 طیتللا باک فو ع ورا طارشاوا ناعضلا طاّرشایا هحاحال نیدلا ءاضقب صالاو)
 طرشي ل ناور الالیو E قعناق - زع قعنا هر او ادا هللا هچر یسخرسلا م امالا

 یرفصلا یواتف ف هلا هچر د عیشلا 5 دصاا هراتجا کھو ع وحراو نامضلا

 (ءاضعلا نم ۳و دصالخ)

 صا ود ,a رک ۳: هلیاادا ندکلام نود راو مید هار دقوش هرکب مب هورگ دی ز

 یزوب رم نرد ءانم هروب رم ها درج رکب هسلبا عاتتماندادا دعولادعب ید ورع بودیا
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 زاوا € باوطا * یبرولوا رداق هریحودد هبا ادا ندکام هک اب

 نیلوصفلا عماج) ءادالأ لعربجمال هسفن لام نم نیدلا ءادا رومأملا اذكو)
 (ءالکولا ماکحانم ۳۶ یف

 هرب وب هک اس نه ذعب ریو «نکب ندکلام یفد قلشورغ نوا نالوا هرکب ههرع دیز
 نع بودیا )ورم اه یی 7 ییراجر قلش ور ع قلا جد ورع هلکعد

 یشورع ر دعلو ا ورع ٥ رکصن دک دا لوق جد رکبو صاقت هروب نم نرد یوق رح

 مررب و نتیف راجن قجا هک اس ن هلکمر وهیمدا ز ندنتعگیراجن هدکد تا تلط داد 1

۱ 
۱ 

 زالوا # باوطا # یمرولوا ر دا هکمامری و اما یشورغ نوا بوید
 مجری و راج وهف اضرع وا رند اهب لیکولا ع ابف هنید یضقیل الحر لحر لکو اذا )

 (هلاکولا نم ۹ف لق یناهرب طبع ) مهاردلا بولطل | ىلع اب لکولا

 یک بوریو هدوج عارد ر دقوشو در اب مد

 هغلا ن کسر هعوحو هجا لوا ورع هسامرب و هورع یب هقوحو ها لوا رکن

 زالوا # باوجا # یمرولوا ر دات
 عا تآرما نوا هنح هعب وا دیز نم هبهوا هبناکوا «ربد وا ق ررح لات )
 هيلا ب وثلا مددالا كلذ نم "یسیلیع لکو لارا هلک وم تاعو هل عف ن الف ىلا بولا

 ) ربجمایقءالکو لا ماکحا نم ن نیلوصف ) هبلاهعفد سیف هژبولانآ لاعحال لاق

 ورع نکل بورب و ها ر دعوش ودر و هدنف مهنیاد هورع هدقدلوار دک راد رخآ د زا

 رولوا اولا *#یمرولوا هرداق هغلا ند ورگیره زمعلبم دنه هسامر و

 هدنع نوکب نا الا یدتوبال نا هلف معن لاقف هبلااهعفدا لحر لاقف بلاطلا اضاقتولو)

 یلاعت هللا هجر فسوب یا دنع اذک منتع نا هل سیلف نرد هیلعوا مالا ةعیدو
 (هلافکلان هم ٣ق ھت اتع) :

 ل ی e e ديز نالوا دن هعلق لا نامرف هد هعلقر ||

 رب رګ بوتکم موس رخو نونعموید ع هری و یکفرا صم هلا صیلخف ینو فرص هجا
 یدنک نوا صیلخت یدیز ر هرع هرکصتدقدلوا لصاو هورع بوتکم بودبا لاسراو

 ورع الاح ها صیلخت یدیز بو دیا قرص ه3 ار دق وش یورعمردق نادنلل اه

 . دولوا # باول ا * یرولوا ر داق هغملا ن د دیز یتفورصم

 ءاداو باکسلا خول: سلح رتعا يج ل اسرالا اذكو باطلاك باکلا ةیادهلاق لاق)

 بک نا هجوا ةنلث ىلع سرخالاو جحا نم ناكلا ةي زا بلا لاقو یهتنا ةلاسرا
 ماکحعا ی هایشا) باطالاکف نان وا ن ارقان تشو ان ماه مت ةل اسرلا هج و لع

(JÎكلا قاللا قاغا ار اتعاب ەرابع علا ماقمت ناكا  

 لمح هنس هنفسوارتشا عات تمرا دعمر هلا دار اردقوس صف ندور ش در 7

 روهظ هنتروق هدانرد: نکرادیک هل دبوریک هت هدفس ورع هدقدلو !اردیکهرابد نخ آ تینا

 ek هناا ءاقلا اد دیز یک ءاقلا دی فوق وع هک

O 
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 | طقسیاللععف رحهلاف هححرطاوا تا نم ىلا نیدلا نم كيلع یلام عقدا نویدلل هاوقو ||

e 

 | اتم کیدلیا انشا هلیا موفر غلبه درحم دیز هدک دتنا تلط ند دی ز یر و رم علبه

 هکمامر و وید رولوا شلوا طداس ند قعلواهلب وا م دلبااقلا هبا ر د هلکر ما

 زالوا # باوا # یمزولوا رداق

 ریغلا كع هتفداضا هرفا خاف نودملا تال ب یضع ندلا نال نیدلا دنع

 )2 هلاک ولانه ۳ یف هی زازب (

 تود اح رخو برسض لبا ها ط قح رغب یرکب ندتسلاها هیرقر و رک ییعوا دز |

 ها ىا 2 تاک هلی راع د ززا و هنلزنم هدد حرادتا تف شک هک اج یرکب هب رف لاها

 رب هلکعد مهر و نی كنسردیا فرص د رد نوا اوا تفشکه کاح یرکب

 هسلا قرص ه۵ار دذ وش قوزعم ر دق ندنلام یدنک هکمردتنا فک هکاح نو کا

 رولوا *تاول لا۴ رولو ارداق هغلانددب ز ءان هنیرمهایروبزرم رش |
 هربغ نم لجرلا باطواع لا نم یش هبلاطوالجر رداصاذا ناطلسلا قسنلایواتفو) |
 ۱ ی نعلاد تالذ] قابا لامل ا( نهاشش هناوع ىلا عقدي و هببلاطإا لامل ا ناطسلا ینا عفدی نا 1

 ها سا لاق هیلطوه ماب عف دام يج a هن ومو لعح ۱

 ی انهو ر علاق كلام ىلا هل زاقناب هلام فنتناب هرما هلع مقدلانهسمانالتالد ۱

 الا سععمامالا ےشلاو یودربلا یلعمالسالا رف مامال !محشرک ذو تالذک اذهفرهالا |

 (تاتنادلاتاقرع منم ۰یف همخذ) یوتفلا هلعو عوجرلاهلنا یسخرسلا
 بولوا كج هریو ها ز دق وش هورع هلیقب رط تؤشر نوهتیست لصوصخ رب دیز
 | لکدشعد مهری و هکاسن بودر و ردمدآ ما ورع رکب هرکصندکد یا هراشسا هلبا رک:
 ۲ مدر و هلک ما كنس یروپ نم علم د درک ند گیم ی هسا و ۵ دا ردلوا هورعدیز ن 1 ۱

 زالوا < اولا * یرولوارداق هعلا هتس بولد

 ۱ نع:ضوع لاقولو عوحرا ط رس الد عجرپ ل لعفف هند یّصه وا جت ی : ّ

 | عوجرا طرشالبمجربال افلاع نالفل بهوا یلاع موکز داوا یترافکن ع معطاوا

 طرت الاب مجرب روم الا لاملا تالع رلداعم عوخدلا كاملا هبلا عوفدلا ای

 رس الب عج ریال لاملا كلع لباعمريع هيلا ع وفدلا كلم مضوملکح و عوج زا :

Jهلاکولا نمرو مالا یف ۳ یف هبزازب  ) 

 0 نضر 5خإ ةلول هر ا ع هلکعا رضا قادرپ و شرد هقناردقوش رو عد زا

 ر داق هغلا نددیز یروب زم غلبه وید مد رر و هلک ما درج ورگ هسرپو ر

 زالوا *باوطا # یبرولوا
 | نکی لوا هلاط لخ ناک ءاوس اتش الا نهال هضرقاف مهرد فلان الفض ردا لاقولو) |

 (لالا ةلافكلا ىف هبناخ ) ۱

 ۱ هو ردو نیا رنه رل صعب دته یزق نالواهدنلایع لب ز

 ".رولوآ 2 اولا: یرولوارداق دعلا و به نیو بهش هسلنا فرد ها
 ےک ساتن



{rit # 

 ا امه هداعلا تزرحن | طرلخوا كيرش رومألا نا ع لعب لو مفداوا ض 9| لاقناو)

 رومآلاوا هلرح الا هیطعی اض » رووا ء ۱ ارس س 4 الا هم ياد وسروا نج الا لکو

 یانالافالخ امه دنع عجرالءالؤه ءافتنادنعو مجرب رومال ا لانع فرح ال اوا الالایع یف

 (هلاکولا نم رومألا یف۲ ق هیززب )

 رول« هرکب مب باد نالوا هدرادد رخآ توربو ها ردقوش هورگ نالوا ر

 ا ناو قو وب نخل ورع هم ز دکد تا صاولدرب و

 هدامرغ تعصق بولاندورعیروب زد علبعیس هیرو لدی ز الاح هساوات دو

 تولد مردبا دخان العتسم هلکعا لاسرا نوا مید رک هر کد هدکدتسا ۱ كعا لاخد

 زالوا #تاوخا # یرولوارداف هعنم یب هبرو

 هثعتنآ هلا هلوصو لق تالهد هثعیف هند تعب نولدلایا نیادلالسرا ٠ هناا قو )

 ضد نال نيدلا نع نويدملا هب او هلوسر هنا ردا اذا رح ask نیادلالوسرپ

 لام نم كله هسفن لوسرب نويدملا هلسرا نا و لوسرا لع نامطال و هضبقک هلوسر
 هناکراصف هسقن دیهلوسر دی نال نويدملا صیق نیادلا ىلا لوصولا لبق لامل !نالنوبدلا

 ( قافنالا نامضین هیلبضف تاناعن ) هلاح ىلع هیلع نردلا نوک رده دنع كه

 رب و هرکب ید ورعهدعډ بور و هگاردقوشوید رب و « هرکب هوز نالوا وسر یدنکدیز

 الاح هسلوا توف دیز نیدهرب و یروب زد غلبم شب نکل بوری و هرشب نالوا نیما وید
 تویعاتلط ندنسهبرو ندیا صبق یس هبفاو هک یار عح نالوا هدنتعد دا رکا

 ج هرشب وبد رب و هک اب یروپ زهغلبم هلکع !لاسرا نوا مب دیز در

 زالوا # باوملا # یرولوا رداق

 دج همدعو لیلا نام لصف # 5
 ن دیلوتم نس هفیظو ر دق وش یتودلوایکسحدی ز نالوا فرصتم هب .هیظو ندفقو ر

 توقال هح بویمریوهدب ز ر کصزدکد تا صدق دور ,گ تودیال |کوتیورع یشاح هضق

 رواوا #باوط ا۴ یرولوارداق يه ندنسکر اور ع یوق مم غلب دیزهساوا
 هنامایدلاءاضقو نیعلاونیدلا صیقوءارشلاومیبلا لیکوتناههص لیکولا دی ضوبقلا)

 اهیفآرس وعيادولا نعناع ن هل ء ءعدولا دب هلریع لکولان رع بادب هدینال هعددولا هلع

 ( هلاکولا نم لاکر مکح یف عباد )
 ناصقن ندنلثم نمت ناخ لوا ورع « ا لکو ۍ وزع هعس یناخ تام دیز

 بوبلوا یحیی دیز هسلبا ےلستو عیب هرخآ یخدرکب بودیا ملتو عیب هرکب ہلیا شح اف
 ر داق هغملا هسرلبد ندنسفنق ندان ورک تیک لرو زد ناک

 ۱ رولوا ۴ باوا »۶ یترولوا
 نرل ديف نيعلاناكناو عيابلا نم ىوعدلا بالو A هللا و کدو )
 ناو بصاعلا ع ل اولا ! یوعدو تصافلا بصاع 2 اوج لسلاو عیملا ا بنات هال

 | یوعد نا لاعب هللا هجر یسخرسا ارکذو ج! بصاغلا بصاغدب ىف نيغلا تناک



 هک

 هر زا را یرعد ن م )ال تاللا 2 مو دىلا یدربعلبع ب بیا

 ( هیرضح طرشي نیت ۱۶ یف

 لیکوت وند لیا فرص همت صد نالف شن و عیب بوری و هورع یدنه یس هیراج دن ز |

 تاطندورعیدنه دیز ۳ ییصملواو بوی عیب یدنه ورع هرکصن کد تی

 دزه ۰ رکصتدقد ویلا لغت ب ویا میت ن رکا نکگ ملست است هدب زا یدنه وزع هدکدتبا

 ۱ رولوا #«تاولخا» یمرولوا رداق هنیعصاهورع یدنه دی ز هسلوا توق هدندب لورع

 | تلهامو (نشددولاق ىر ابصاغ راصا ياس سل عر داقوهواهسخ از اھ اط ناف)

 هع.وخ فلا لا لا هدر هملعت 4 هزال هنعص هلءدرمغب وا هلو بصاغلا د ق بوضغلا نم

 تا ةلزاونلا :E ) نالا نجف هدییف نالهلارذعت دقو یتعموا

 | دلکعا رها وید هلا ع توراو هدنناخ هدلاو هدلو ناسا هورع ییدوح هيف وردقوش دز

 تو دلکو هن رل رکان یراکم رتشندا دی ز ب وا ع هدلوبناتسا یدوح لوا ورع

 لوا هسنلوا هقرس هدندب لورع نم هدعب بودا عسب تورو وک هرصمو هسابا رطو ها

 رولوا *باوللا ٭ یرولوا مزال نایک هورع یدوح ۱

 | كنك نا هبرفاس اذا قلطلا عیلاب لیکولاو نعضب هب رفاساذا ةفوکلاب عیب لیکولا)

 ( ةعيدولا نم ۳ینلیق هبزازب ) نی هنومولج هلناکناونعصبیال ةنومو لج
 3 نع هورع دیز هرکصن ۳ | ملست و عیب همومهم نع هورع یل مس كال دیز ۱

 | هنفراصم لرم دن زیرو زم د نغورع هرکصندکد سا مهاوبد هليا فرص هنفراصم لزم

 رداق هنيعصدهورعیرو عن تولوا مدان هن ادب ز هسانافرصفورعهردق |

 زالوا # تاوطا ٭ یی رولوا

 ۱ ضوعرغب وا ضوعب هع نگ ك ۳ دصوو ةراحاو * هبهو عال ن ایف یرصتلا زاحور

ENE ۳ ۱ ار ليف میملا و یو ١ 

 | هللتم ۰ نک یک لوا ورع هر هرکی دک دتنا ١ لکو یورع هعس ارم تالتعح كم دنه

 ۱ کد هلا بودیا لسد هدنه کو نم ) نعیقو م او عنب * هک | تواضا هدنه یہ

 || بوغا در ه دنه یکلضح هللا تب ور رابخ ۳ رشا نیدمروک

 رداق مصل هورگع 4 ینو هدر هورع ولد یدلوا هلکنس دفع درج

 ۱ زالوا 4 -۱* یرولوا
 لیکولا ا دقعلا قوقح محربال لکولا ىلا دقعلا فاضا اذا ءارشلا و عیبلاب ليكولا )

 TV) ق هیداع (

 || علبمرکب هلکا لیکوت یرکب هضبق نح هبا ردقوش نالواندضرق هدنتمذ ورع كلدیز

 | تودنا E 2 ی نیما شذا دی ز هرکصندقدلا ندور ع یروب زذ

 رداق هنیعصت 5 رو ملمد دیز a E اشا زوب نم علب هقرافلادعت |

 رولوا ٭# باوا ییرولوا
 لالا كالى هنیوممهلوق لوتلاو ع دولک ديف ذن ناما ناك لالا لانا لعاب انکولاو) ||



 يک م ۽ £

 ( ةلاكولاف ىس دقلا یواح )

 نید نالوا هدرکب هدکدریو شورغر دق وش وړدر و ن وګا مند هرکب منیاد هور دیز
 نالوا هدرکبهدکد رب و هرکبیروب زدملبمور# نکیشقا یهن وید همر وند هپ رهط ه هکسغ
 ردقلوا هلغمالوا تبان ضف بودیا راکنا یضبق رکب هدعب نوجا هیرهظ هنکسع نرد

 رولوا# با وللا # یر ولوا رداق هنیصلهورع یرویررهملبمدیز هسا!نددی زرکب یشورغ

 نالفیلا هناا هدهعفدا نویدلا هللاقو هند هب یضقیل لحریلا ام مفداذا نویدلا (
 | نح ةثاملا هذه عفدنال لاقواو نامضالف ۷۹ .م و عفدف كاملا ذخ و ىلع هلام ءاضق

Eیناهرب طبح ) نماضوهف كصلاذخا لبق عفدق کالا اذخأب لام لاقوا هال  

 .دییقتلا حصإ نالف مضصم الاو اوا دوهثبالا نیننایفدنال ن “ا لاق ول و ( هل اکو
 نیدلاعفدنال طوسلا ىو ( ةلاكولانم لصفیف هییاتع) طرمنلاعم لعف هنا 99 و

 (ةلاكولا نمروم لا ین هی زازب ) نور ضحمالب مفدف ا

 بودیا لیکوت یرمشب یمادنتک , هراجتسا نوا كيا تمدخ هی ودنکی رکب و ورع دیز
 رجا لد هنمامت همولعم تدم یرکب و ورع نیزسکعا تفاضا هدیز یدقع ید رش

 كد هنماغ هروب زم تدم جد رکب و ورع ب ودیا راجا هپ هج ار دق وش نالوا یرالشم

 ۍزس نبرشپ هدنراکدتا بلط ندرمنب یامسرجارکب و ورعالاح رل هسلبا تمدخ هدیز
 رداق هکمامرب و بوید تالا نددیز یبامس درجا مدینعاراعتسا نوعا دی ز

 زالوا * باوا × یرولوا

 راعتسالا و ةراجالا و املا و عیبلا ةسج دقاعلاب اهةوقح قلعت ی دوقعلا اما و )
 ۱ ( نامش .اب دف لاو GE )اما نع ص و

 هعوحر هدير هليا موق رع علبم رشب رل هسلا ندر یروب رم علی ه رکبو ورع هدیروصود

 رولوا <باوطا#یرولوا رداق

 لكوملا ىلع مجرب نا هلف عیبلا ضبق و هسفن لامنم نعلا ءارشلاب لیکولا عفداذاو )

 ( هلاک لا ینیرودقحرش هرهوج)

 هورع یدنه ب ودیا لکوت یورع هعب یدنه یس هیراج نیزسسکعا نغ نیبعآ دیز
 هدعب بودیا لسد هرکب یدنهولیکوت هع یرگب نکیالکد نوذأم ورع هرکصذدکدرپ و
 یدنهدیز هسلیالالهتسا هلی میلساوعب هرخآ هدننایغ لو رک زدند لب زیدنه رکب

 رولوا ٭ باول ا# ییرولوارداق هنیعصل ههرع

 ناک نإ الاو زاج لکوما هزاجانا كيآرب لعا هل لیق نکیلو لوال ةي یناثلعابناو )

 ( هلاکولانم ۽ غ هیزازب ) الالاو زاجنملانی
 یر هدنحما ب وزاب بوتکع موس رو نونعم هدنه یہ هجوز بودیکه رخا رابد دیز |

 هرزوا هجووب وب ب وزاب ززوس یدوم یتماوخ كلما راج یس لک یف لکو ت تنا هلبا ت تاک

 هلالهتمسا هلن ملسوعب هرخآ هل رال شه نع ییسایشا لعد اد زید دنه لکا لیکوت

 زالوا # باوا # یرولوارداق یہ دنه یازشا بویغوط ییہ هدکدلک دب ز هسا
NSسس تم  ECER 

 ولو
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 ءارشلاوعيبأاو زخ دعا : لو وهف لر خاتم یس لکف ی کو EEE ور

 ( تلاکولا ب اک لوا ف هصالخ)
 اللهم هدعب بودپا ضبق ی هقبا زدقوش نالوا لام لصا دیز یسلوتم كدوقن فقور
 هلال هتساو ضیقالوضفو نیعضتنددی ز یروب زم غلبم نکیا لکدلوتم ورع هدقدلواتوف

 ت وتعا ۵ نیعهل ن كىز ر ی رو زم علم رک نالوا یوم هنن رب لدیز هرکصندکد تا

 فقو یو رم غلس بولوا ربتعم یتزاجا هرزوا هحووب لرکب هسلوا رحم نطبق ورع
 ۱ زالوا ب اون | یرولوا مزال ناص هورع نوا 0
 مفدق يل لیکوب تسلاناوبلاطلا رحم یسعف كيلع ناالعل الا "یا عودا نودل )ا

 ریتعیال زاجا م كله ولو بلاطلا لع كله ةزاجإلا دعب تللفول و زوج بلاطاا زاحاو

 رع ل تلاطاا زاجا مت همعاالب هربغ نرد بق نم (۲ یفرخآ ین نیلوصف ) ةزاجال

 (روب نا لحاقنیلوصف) اکیاهوا ااف ۱

 الهح هدعب بودیا ضبقلام لصاشورغ كيب زد هفوقوم دوقن دز یسیاوتم تفقورب
 نسلنذا رک, نالوالوتم هتي رپ لدیز ورع بواوا مزال ناعط ندنب هکر ت هدقدلوا توف
 هرکصت دقدلوا می اض هدندیورگ موق رم علبم تودیاذخ ونیعصل نزد زی وقر علم

 یرول زم عادم بولوا رج ضف یوق رم غلبم اورج رکب لاح دسلوا توف ید ورع
 زالوا انا اوخ-ا# ی رولواردات نتصل ندنس هکرت لورع

 (اهلق اهت ٌءسه تیر

 یرخاورع نالوا ییکو هضبق ینلوصحتو رشعو طیض ی ) هی رق یراوت كنيهامس دیز
 یر هب رقلوارکب هدعب تولوا توقورگ هرکضذ دک دبا لیکوت یرکب هلغلوانوذأم هلکو

 اور عزنا دز لوصح لوارکب هرکصنبکد تا ضبق نسعرش لوصحتو طف
 EI رک: لوصح لوا ذی ز هسانا لاله تسا هلیا ملساو عدد نادر ةا

 رولوا #< تاوطا راد

 هر لکو ناف الثم تئشام یاب كيأرت لعاب وا هرمآ ناب الا لیکولایا لکوبا)

 لوالا توع نال رعنیو هوم و وا لکولا لزرعب .ینرعتبال ھا الا لیکو تاک سح الا نذابیا

 (ءارشلاو میلان لیکولاررد ) ۱
 لوا تورو دا ردعلوا هرکب دیز هلغلوا ند هلا ر دو وش ندتهحرب هورع ؛لدیز

 هورعیروب زم غلبه یجدرکب هلک سا ویدرب و هورنع نوګا مد نالوا هورع ندنهج
 ندتهحلوا نکل بوریو هورگوبدیذلبا لاتسراهک اس دی ز یب ها ردقوش هدقدلوا رب و
 ندتهحلوا ا 9 و هورگیروب ره علب» ,نسوکبالاع هسکد ی در و نوح قید نالوا

 هدننعص نییصم  رخارب یروب زم علیم ور ع هلکماعا رک ذ دراو نوح ا مید نالوا

 ی ودر علبم ود ی دعا صاعت هروک ذم نيد بوتوط دخل م دلا ف وكلا

 زالوا # تاولا # ی رولوا رداق هطلت

 ےرغلاو بصامنوه یلاعت هرزادجر هبسنالاق نیادلا یا هعفدو هرمع عرعنم دخا ولو (



> 

 اصاص زاص ءرخ) نعصول و هدب اصاص رصد نچ ال نرم نا و تصاعلا بصاعغ

 قفا هبو هل نیعم ذخ الاو هنیدر اصاصق راص یلاعتهللاهجر ىح ن, مصن لاقو
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 (تانادناق هیق»
 رو زره علب قحلواتباث هرزوایعرش هحوکیدرب و هورگ هزول زه علیه رک هدیروص هل

 رولوا ۴ باوا ٭ ییرولوایرب نادنید قیمد لدی زبولوا صامت هروکذم ند

 سنج نم هذخاام ناکنا نیادلالا هعفدو نیدلاردق نوبدلالامنم نیادلانم ذخا )
 دحا نیعضن نوبدلل نوکیالو نیدلاب اصاصق عقب هنا یعی ریصن لوق هيف راتخلاف نیدلا
 رمتشنودلانآ عي ىلاعت هللا هجر هلسنا لوق راتخطاف هسنحرمغ ناکناو نيبصاغلا

 (بصاغلا بصغق هيليضف تاناعض ) ءاش امه :ا نمضیق

 هرکصندکدتنا لیکوت ویدری و هرکب مکی رش هد ریضم توری و هقار دو وش هورع دیز

 | هلی روب زم غلبمرکب هدعب ب وړو هد هدج ب ویمر و هد رصم هرکب ی رو زه غلبه ورع
 یروپ رعغابهدرحم هورع دیز هساواهعیاض هعتما هدکد تیا لاسرا هدی ز بولا هعتعا ضعب

 زالوا#تاوتا# یرولوارداق هک و دلدر و هدهدح تویمر و هدرصم هرکب

 اعفان ناک ناو ال الاو اقلطمربتعا ادیقم ناک ناف هلبکو لع دیق ذا لکول انآلصالا )
 اذکقوسین هعب اذهنمو عورف هیلعوالالاوربتعا لاب هدک !ناف هحونم اراضوهجونم

 ( هلاکولا لواین ءاشا ) اذکق وسینالا هعال فالح ذفن هرمغین دعا
 تارانالوا توف ثراو الب ن دنتارفن غاجوا یرعک۶ نالوا هدنس هظفاح هرهاقیصم
 رفس ندنفرط هیلع تلود هننناح همرکم هکم تودیا ظفح یراطباض قاحوا یتس هکرت
 هلی رللک هرب و ندلام لوا نامرف بحومرب شی راهلحرخ لرارادرس نانلوا نیبعد نوا

 دی زندنراظباص هرکسع نانلوا ناک ندقاتوا لوا هنرفس ناور هد هکرابم هتسوشا
 هللا هعلطم دماع تلاکو كرلطداض هدکمر وک شب روموا قاحوا هدقدنلوا نییعت ادرس

 ردقوش ندلام لوا هرزواداتعم هنمانیراقلحرخ هدیزسشب ورکب و ور نالوا یرالکو |
 ندنفرط یدلاخ هلغلوانوذ ام هدکد لک هلویناتسا هلب رکسع ید دیز تور و شورع كاا

 لعدلاخ تورو هدلاخ شی رادّقم وش ندروب نمعلبم بودی عوب ساب E نامرفا

 الاح هسلوا لداعمهثیرالثم رجا كدلاخ و دی ز روپ زمغلبم بودیا تمدخء ادا بوراوهزوم ام
 یی را دقموشندروب زم غلم وید یدقک هرومًآملعهسفن رشبو رکب و ورعهدقدلوا توفدیز

 ززالوا باوا یزرولوا ردأق هنیعصا ندنسکرت
 هرکصندکدتنا لیکوت یرکب هضبق نفح هجا ردقوش نالوا ندضرق هدنتمذ ورع دیز

 یوعدوید مدرب و هرکب یروب زم علمن, ورع هدکدتبا بلط ندورع یروب زم غلبم دیز
 ۱ یر ول نم علبم دی ز هسلنا هنب تماقا هنن زو رکن هتسامدم ورع هدکد تا زاکنا رکو

 ۱ رولوا ۷ باوا ۶ ییرولوا رداق دنیمضت هرکب

 لکولت لیکولا نگو عرخلا یر وه دج و ضیعلاب لیکولا ىلع هنلا م رغلا ماتاولو ۱

 ( ءلاک ولا تاک خم ۳ ق هساتع (
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 + لکولاو لیکولا نيب فالتخالاق لصف #

 یس هرو راس «دقدلو ا توف هدعل بور و دنا ردقوش هورع ی وژ ودر و هدیز دنه

 یوعد وید ریو یز را هصح ی دلاق هدکدی ب ويهرب و هدیز یروب نم علم ندور
 مزال ناعص و در هت رژوا بولد مدربو هدب ز اماغهدننابح لدنه یز ول رم حابه ورع و

 رولوا باول ا ۴ یرولوا صالخ ندنرهملاطم كن ەتروراس كج2 دیا نیغ هنعیدالوا
 اهمصسص :وبح یف ناک ءاوس هلوق لق اهم سم ىلا ةنامالا لاصبا یعدا نیما لک)

 هنویح ین بلا هعق دو هضق هنا لک ولا توق دعب عدا اذ! نیدلا ضش لک ولا نالاهتوم دعب وا

 هل الا ىف قرفلا و نيعلا ضبقب لیکولا فال ةنيمالا لبقيرل
 ( تانامالا طساوا ف هاشا )

 دقع هب هن دکر خآ نوحا هیعرش *هلماعخ یروب زم غلبم بورب و SEs هورع دیز
 هرکصتدکد تنا طرشو یاد لا نهر هدنش هلباقمو رب و تودیا مد مر لا هللا هعنایم

 ركب هدعب بویلا نهر هدنس هلیاقم دکل بور و هرکب هليا جی ر مالا یروب نمغلح هرع |
 مزالناعص هءرع هلغمالوا رح دیز هساوا عداض رول رم غلبم هلغلوا توق اسلفم ,

 رووا * باول#۱ یرولوا |
 ناکناب هحو لکنم ادیفم اطرش لیکولا لع طرشاذا لکولاناعونلا اذهیف لصالا )

 دک وب لوا یاب« هدک |هطرش 2ا ل اکولا لع بک هزاو هج و لک نم هعفْس

 ( هلاکولا نم ۱۱ ین یتاهرب طبع )
 یدنلوا طرش دب زویوعد ود یدعلواطرش قلانهر هرزواررحخ هحو ورع هدنروص وب |

 ردکد یز# باوا *ردکتسفنق لوق هسالوا یرا هنیب كنيفرط تودیا یوعد وید |

 افلتخا ول و ركل لیفکوا نهرریغب هعاق هم E دم نه مسراب نان هضا ولو 3

 0 ( هلاکولانم ۽ ین هصالخ ) لکولالوقلوقلاف نهرا طارشا ی
 یسهرو بولوا توفدی ز هرکصن دکدتبا لیکوت هعبب بوری و هورع ۷ ردقوش دیز
 نم هدننانح كدیز نخاف رب ند رلب اک ل وا ورع هدنرکدتا بلط ند ورع یرلباک لوا
 e )ساومفد هدب ز ید یراب اک ناعلوا حب و تودیا ملس SR خو عیب هل رازذح

 0 صو در دن رزواورع قحت اوا دوجتوم تولوا تااهتسم رلد وا هساد مدب فتا

 رولوا #تاوطا# ییرولوصالخ ندنرا هءلاطم كن هبرو ك ګدا نبع هتغیدالوا
 هتسذک و له و اهت:ضق و مهرد فلان نالف نم هتعب لکولا توم دعي لاق اذا اي و )

 اکلهتسم ناكا ذاام فالحب هنيعب اعاقعيبملا ناکنا قدصيإال هناف عيبلاف رول
 ( هلاک ولان هاشا )

 هنی راودنکو ضبق قب روهصح ندنداربا كنارامعیرلقدنوا كلام انرا هلیادیز رهنسکحاقر

 توق هدعد تولوا ندقنا ر دق وش ند دارا دیز لیکوتلا دعد ن دنراورط ید ز هلاصبا |

 ON هلغلواتوفالهح بوبمرپ و ی زد هصح ند روب نم علبم دب ز رو زم هدفدلوا

 ن درو زم غلبم دیز "برو ه دنراک د تیا یوعد ند هبرو وید كلوا نم اض یزم هصح



eA 

 حصه  ا الصا «ادن دب هکر و ام امت هراس یرکی
 راهسلن هند تماقا هن را اع دمو یوعد وید ی دیشعا داهغاو ناب هرزوا یعرش

 رارولو' # باول ا ٭ یژرولوار داق «ءفد یر م زم

 ) لاقو اهشب ناف اهم عل اهدراو نا عیال ن ناکو ةن امالا لاح نيبال نا الهح هنوم عمو

 ناک ناو هلوق لعب الاو هتلاقم ىلع ثراولا نه رب نا لرهعالف اھت ددر هت اح یف

 ثراولا اب ادا لیتر نیا عدولاو دب ز زا رل اقل اق دلو لیهالف ۰ هبراو ا

 اهتاع ان روا لاقولو قضت لنت تامو معي هنا حب عدول او فرعاذااما ةعيدولا
 و  eیهتنا ن دص تکلهو اذكر اذک یه لاقو اهرسف

 (تانامالااهاشا)

 ادا ننهبدوضبق نس هکر ك دیز نالوا توف ه.دلاح ین خدداو | دی زا ن سم رک ید

 نالوا یوصم یصو  i iaیدیشقیاےلستو عادیا یس ها ردقوش هک اس

 ماتو عادیا هک اب یرو زم علبه دیز رکبو یوعد وید ریو هلغلوا ه دک دی روب زم غلب

 هرشب ه دننابح ل دیز یروب زم غلبم یجدنب هلکعا شضعاوید رب و هرسشب هرکصن دک د تیا
 لز رکب ه دکد تاراکنا ین ضا دل دیز ورگو یوعد وید ی دل هسا ه دم دی توربو

 كلا ا زرکد هشام ه دنا نب تخاقا هنعف د هرمنید نکل بودی تابا شب صا هرزوا ررخهحو

 لو رع كحدرا نیع هنفیدالاق هند ه دن دی بورپ و هرشد اها یروب رم علبم ه دننایح

 رولوا * باوا ییزولوا صالخ نادنس هبل اطم
 ةلاكولا نم ليكو لاب رخ دقف لکولا تام ةيراعوا نالف دنع ةعيدو صبش هلکو ولو)
 تنك دق لیکولا ناق ناو هضبعب ءاضرا تراولا نه دجوب لو ثراولا ىلا كزمل لامتال

 عدولانال نیدلافالخ هلوقلوقلاف تيم الا اهتعفدوا یدنع تکلهو ها رح یناهتضق |
 نیدلافو یوا هقدصاذاف لکولا ق دص ۸ ناو هلوق لوقلا ناکلیکولا لع درا یداول
 نال لیکولا دقدص اذا تالذکم .هلوق لقب ۸ لیکولا دج ا نیدلاءاضق نويدملاعداول

 نیلصلاق هدذکتک هقندصتف ثراولاقحق ع تارا ل کول ۳ لوق

 (تلاکونا ]اف یسح بسط طوسمر)

 لیعوا ر غص بولوا ت وف نیدلا قس هار دق وش ن الو تعیدو ه دن دب لورع دیر

 ورع ه دک دیا بلط ند وزع یروب زم غلبم بولوا لاب رکب هرکصن دک دتبا كرت یرکب

 هت رزوا بوبد م دلبا ےل تو عفد هرشب نالوا ءاراتخحت یصو « دکرغص یروب رم غلبم نر
  ۱صالخ ن دنس هنلاطم دلهرع كحدرا نع ةنغدرا! وا مزال ناعو در

 رولوا # باوا * ییرولوا
 ةئرولارکناو تلهو هنابحق تضف لکولا لاقف لکولاتاممت دعددو ضب لکو ولو
 ارا یکح نیعضوملا لیکولا نال ق دص اد ناکولو ق دص هيلا تعف د لاق وا

 لع ناعصلا ناجا يف ناك نآ ةفاتشسا كلع ال ارعا یکح نم نکآ هذ انیتسا تالعال |
 | یک هعددولا ضقت لکولاوقدصد دسقن نع ناعضلا نن هق ناک ناو ق دنصوال را |

 ع ی ج

 ٭ فب
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 :لکولا ییعناعصلا بجوب یکیایقنیدلا ضبقب لیکولاو ق دصبف هفت نع نامصلا تب
 ۱ (ةلاكولا نم ءى هيل اولو) ق دصیالف ضوقلالش ناعصوهو

 ییحاتمر دو وش لوزع در نالوا للک
 ا | کی هرکضن دکد تیا ملستو 7 هرکی دهولعم ی

 مد هرژوا قلوا ن دعینه ن یر ولرم علبه رکب ه دع تور و هجا ر ۔ة وش هدیز

 هلی رکب هسود ك دمرپ و نو میبعنت ل درو هک اب توا م دیلالد دیز بوید
 ۱ ۱ رووا »۴ باوا ٭* یفرونلوا قیدصد ح ۱
 | دلالدلا تعفدلال دلا لاقو نما نم یهلوتب و هارد :رنشعدبلا مفدف اتش لالد نعیرش)

 (لال دلا ماکع | ن٤۳ ین نیلوصف )ڭم هنال هییبمفادلا قدص

 ورگ هدعب بودی لیکو نی ورع هضبق نس هار دقوش نالوا ه دنراتمذ رلهننکضم» دی
 ۱ د ورع یس هرو هدقدلوا توف دیز هرکصندکد تیا ذخا ندراهنسک لوا یروب رم لرم

 || یوع د ویدرپو ید اق ه دک دی تویمریو ه دز بولا ن دزاهتسک لوا یروپ رم خلع نس
 بودا صفو ا دنناح 1 دیر ل لوا رول زد يام نور ° دنرلکدشا

 همرال هنر تماقا هسح ول یرولوا قددضد هتسلنا نیع تولد م دلبا ملشو عفد هدیز ۱

 رولوا همزال هنب تماقا # باوا # یرولوا

 هک الا قدضی م هيلا تاسو لکولا ةوبح لاخلا لا تضبق تشکل یکولا لاقول)
 (نلاکولانم ۴ ی هصالخ )

 || دک دید م در و یدروب رم ملبم رکب ه دعب بور و هشار دق وش هرکب وید ریو هورع دی ز
 رکن زا هانا ت اک یز بول د ی دلاق هدکدب یرادّقم وش توصر و اهات ورعو دن ز

 تحدیا نع هدعددالوا مزال ن اعصو در هنس رژوا بولد م درو امام هورع یرول رم علبه

 رولوا کت اولا یرولوا صالخ ن دن هبلاطم ورعو دیز

 كلذ ىف هب ذکف لجر ىلا هعفد هنارک ذف لجریا هعقدیل الام لجرلالجرا عفداذا)
 ناعَصلانم هفت ءار ف هارو ىلا عفدلا عدي یدلالوق لوقلاف لاا هلروم امل اوره الا

 (داک ولان ییاهبسالل یواعتطلاخ رش )
 هدنرکدتارما ود دلا فیرص هزم صم نالف تور و ها ردق وش هدیز رهنسکحاق رب

 توی قرص ه ز یصم ل وا یر ول رم علیم دیزرلهنسک ل وا ۵ دق دلوا توق دیر ۱

 ر دق اما یروپ زم علم هبرو « دنراکدتنا یوعد ن دنس هی رو ويد ی داوا تود الهحم
 تاقا هتناس و رارقا هرزواررحم هحو هدننايح يح بودا فر« « کتے ص د لوا فورم ||

 ررولوا ٭ںاولا٭ یرزارولوا صالخ ن دیر هءاطم لرز وب زم كعد هثلب

 هزابح لاح ف لاق هنا هنللااوماقا ولو مهل وق لقت ةنابح ف ةعيدولا در اولاق اذا ةئرولاو)
 (هعلدولا نم یەصالخ) لمت اهن ددر

> US gas EEE TT 
 هللا دی ز ها اط اد زورع هلا وا یساوع د هقلعتم هر افع هلا ورع یسادنرف ل دی

 هرکصن ذکدتبا لوق لاکو ید رکب بوذیا لیکوت یرکب ن دنفرط هتموضخو هعفا شم

 ۰ ar : کک اس ا ےس و و و -

 ل ل ل ل س ی
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 مچ یس لخت نك اکو یرکب هدنبابغ ل دیز ورع نبدلوا ی دیز رکن |

 ز الوا ۶# باول ا # یرولوا

 نال هلزرع حصي بلاطلا لیکو ناك ناف مصذارضح رغب ةموصخ اب لیکولا لزعولو )
 زا هموصطا ىلع هتیعب و بلاذعال لمعت هال صوص ا ىلع بلاطلا لکوتلا اذهق قلا

 بلاط!سالای هلکو نا بولط 1ا لیکو ناک ناو لکومل اعم ةموصخلا یف بولطا قحالو

 (ةلاکولاف یوضر طبحم) ےصخلا نم رطح الا هلرع حمال
 كتجرخ االک هدقدلوا ردا لیکوتیرکب هضبق نس ها ر دقوش نالوا ه دنتمذ ورع دیز

 ارکب دب ز لوبقلا دعب یخ د رکب لیکوت هلبا هی رود تلاکو یرکب ه.زوا ینوعصم لیکو تناف
 م دشا جارخا یس ند هرم تلاکوو عوحر ند داد تاکو ه دکد سا دار لزرع

 رولوا * باو لا # یرولوا لزعنن دنلاکو رکب هسید
 هللا هجر یسخ سلا همالا سمس لاقو ةلاكولا هذه نع كتحرخا كل ذ دعب لوقب م )
 ركلاو قلعلا ىلا كل ذ فرصتیف تالاكولا «ذهنم كتلزرع ل ومب نا حصالا ىل اعت

 کدلرعوهقلعل ا ةلاكولا نع تعحر لوق (اصتطم ةلاكولا peek ماک هتل قة

 لزعیفقئاررح ) هصالخا یناک یف هبو حورشلا ىنا حد اوهو  رعلا ةلاكولا نع
 ه دفنلا هلاکولان ء لل رع لوفي نآ ی ینش لوقب یدلاو ناکو (لاکولا نم لیکولا

 (نلاکولا رخ ین یرغصلا یواتعق  هعلعلا هلاکولا 2 تعحرو

 توف دیز هرکصن دک دتبا لیکوت ی کیدا دنیا اوع د هعلعتم هص وصخ ر هليا ورع دز

 ر داق هیاوعد ن د ورع یر ول رم ص وصخ ءانب هپ دم و3 سح تلاکو رکب هسلوا ۱

 زالوا باوا # یرولوا ۱
 (لکولا لزعیف قلع) لکولا توع ةلاكولا لطبتو)

 راج وهف * و نم تعنص ام هدق دلوا ر دیا لیکوت یو رج هعب جهت دی

 یرکبهعب یاتم جد ورع هر کصندک دنا لس هورعیاتم لوو لیکوت هرزو نیا

 ند رکب ی اتمو ل زع ن د هروب رم تااکو یرکب ورع الاح هسری و هرکب یع اتمو لیکوت
 رولوا # باولا # یمرولوا رد اق هعب ی دنک تولا

 و هو لرع تب ل5 او هوم زا وه یشنمتمصام لر لاو
 (نلاکولا نم ۱۳ین هاخراتات ) یزشا ام

 هعفا مع هلیادنز مسنیلط ل دیز ور هلغلوا یساوعد هقلعتم هصوصخر هلا ورع دز

 س هرکب ورع نیدلوا هعفامه هلبا رکب دی ز هرکصن دک د تبا لیکوت یرکب هتموصخ و

 دی دعفا ره هليا رکب ءانب هب هزوب نم تلاکو دیز هسید م دتا لزع ندنناکو
 زالوا #< باوا # یرولوار د اق

 تولطلا یاد ةموصخلاب رک ربغلاقح اب قلعت لام هل زع لكوملا كالع 2

 لیکولا عاد ا اذه لوصیلا قورغلا قح لاطبان د هوا هل رع یالعالف یعدلا س

 کالم بلطالب هلکو ول هئال ب بلال ان دیق لاح لک_لع ع هلف اهب عد ل ناو "2
 تست

 ٭ لکولا رخ

gm 



oجن  
 نل بولطملا ن لیکوتلا نوكب ان ديقو اماغوا ارضاح مصل ا ناك ءاوس هل رع لکو ملا

 (لیکولال رعیفعمجما حرش) بولطلا «ميغدنع هلزع هلف بلاطلا هلکو ول

 لکون یویک هتموصحخ هللا دز دنه هدنساوعد هقلعتم هب هګار دق وش هللا دنه دیز

 || یتددلو نح ها ردعلوا هدنتمذ دنه دی ز هدنراقدلوادعفا مهلیاورعدی ز هدعد بودا ||

 یور .عنیدنه هدکد تا ته و A تا

 هکمامر و تولد شمالوا لصاو ربخ نکا م ۱ لوم ن دتلاکو هعفا ارملا لىق

 زالوا < باوا # ییرولوا هرداق

 لوفت ناب هسفن لڙ عد و هلط نا هلف ق ل اكولا نال لكوملا لزعب لزعنب ليكولا )
 | طرشي لكوملا لزعاذا عي نيتروصلا ف یا امهيف رخ الا ۴ دف زینب یمن تل نع

 هلاکو ىلع وهف لزعلا هغلبتلاذایح هب لکو اع طرشي سفن لزع ناو هب لیکولا ع

 (لیکولا لزع قرر در ز حب یت حراج هعرصاو

 لوا لورعم مسردیا لیکوت نامز هنره هیاوعد ن درکب یصوصخ ن الف نس هورع دیز

 صوصخ و رعهلکعا لیک و تهیاو ءد ندرگب یرو رم صوصحیورعد ز هرکصتدکد ید

 || لو زعم ن دتلاکو لوا ءانب هروبزُم قیلعت رکب هدک دتسا ڭغا یوعد ن درک, یروب ره

 زالوا #ب اولا #یرولواردأق هعنم ن د اوعد یورعبوبد كسرولواشاوا
 || هیلعت حد لك وتلا نا قرفلاو حص! ل وزعم تناف كتلكو الك لاق ول هنا عا مت)

 ٤ ار رم ( ل زعنب 1 هلک و اذاف ةيفرصلاو یرغصلاق هم اک لزعلاو طزشلاب

  REEلیکولا توت قوت ۷
 .|| ن دور یروب نم ص وصخ دیز هلغلوا یساوعد هقلعتم هصوصخر هلبا ورع لدیز
  ۱ندورع یروب زم ص وصخ مدشنذا ل دیزرکب هسلیا لیکوت یر کب هیاوعد هس

 زالوا #< باو لا # یرولوا ر داق هلبکو تیرشن هراوعد ۱

 ط رسا هتلاکو قلع ول هنا یا هراشا هفور) : ٤ یوتعلا هیلعو حصه دوحو ل او هل زع ۱

 | سالو (دموصطا لیکول این یناتسهف) ةصالخلا فا طرملابل نعلا قیلعت لطب هنایاو |

 یضر هال !دهو هب لیکوتلا | نود فرصتل هل ضوف هال و اي لکوب نا لیکولل ||

 )ا ولاین هیاده) ءا رالاف نوتوافتمسانلاوهیأر

 یوعدلا باک ٭ ۹
 یسانا ل دنه هرکصندکدتنا اربا ینیز بوید ر دقوب عازتو یوعد الصا هللا شز دنه ۱

 EEL SE وش كنە2دخ مالا نس ن دیش ز دنه بولوا توف هح دخ

 || ندنتوف كن هکدخ د رحم نکا درهم نیز اک سن یر ود وو دک

 هک وادرولوا شلوا طقاس كمح هلکعا ارا هرزواررخ هحو م دقم

 زالوا < باوملا »< یی ر ولوا هرداق

 || یوعدلا صبا ,اربالا لق هونا تام ناک نا هییانم اترا هبلع عدا مت یوع دلا نع ارتا )
 ۱ (ءاربالاو ریس یر وز ورز )مه ءاریالاتقو هوم می الناک ن او
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 نکیدلیالالهتساو دخاخا یایشار دق وش ولتعف هجا ر دقوش ندرهنسک حافرب دیز

 دار نیعصل یب هروک ذم ءایشا بودیا تابثا هرزوا یع رش هجو نس اع دمو یوعد وید
 كاوعد هلغماعلوا ناب تیت هدح يلع كني رپ ره ن د هروک ذم ءایشا رار وب رم ٥ دک دتا

 رازالوا # باوخا # یزرولوا ر داق هعانتما ن دنامط وید زالوا حک

 لک هوف لص لو لج لكنا يق رکذ ور دقلاو ع ونلاو سنا هفلتخم انابعا یدا)

 (یوعدلا نم هق هیزازب ) لوبقلا میخ : دح ىلع نیع
 هصرع نالوا ه دن دب رشب یسبلوتم هرزوا قلوا قو كرکب ور یسلوتم ینقو ك دی ز

 نکل بودیایوعد ن د شب ویدر دیفقو ل دز یرادقهرب كن هروب زم هصرع نوجا
 ٠ ت اقتلا هنساوعد نالوا هرزوا ررح هجو لورع هساا دی دصو نییعآ یتساع دم

 زاعلوا #ب او ۴ یعرونلوا

 راقعلا فو ةئونالاو ةروکذ لا رک ذ تالذ مم طرشي یلاعت هللا هجر ثیالاوپا هبقملالاق)
 ماف هراشالاب فی رعتلا ر ذعت هنال اهماجکا ءاعساب د و دلارک ذ م هلحاو ه دلبلا ناب

 ه دیذحت هيلا جب اتصال هدلملا هذه ىف هروهشم اف ورعم أراد ناک اذا الا هم اقم دي دحلا

 دنع هبانم بان نم یلاوا هسفنیلا قلا هفاضا اهنکر و (یوعدلاق لزاونلا تاراتحم)

 قوعذلا دمولعمو مصخ روضحو یضاقلا ساحب اهطرشو يملا لقاعلا اهلهاو عازم
 (یوعدلا لوا نری ونت )

 ا آو یتس هکرت كنافوتم دیز نالوا دیزا ن دنننهکرت یتید ناالوا هب یربم
 داقنم هقر ل دیز ورع نانلوا نیبعت ن دین اطلس لبق هعب یتس هکر ل دیز هلبرلم اب
 هدنتهگ یز رکب ه دکد تیا ملتو عیب هرمشب هلی ع رمشلا مک اح تفرعم یرکب لوق نالوا
 هتساعدم رکب هساباراکنا شب و یوعد واد ی دیشعا قاتعا ی نکیا ه دنکلم كنا نب

 دی ز دل اخ ییغوا دی ز هرکصندقدنلوا هل یلیس هلبا یضاق مکح بودا هنبب تماقا
 تاقتلا هتساوعد هسانا یوعد ولد نم تن ملسلو هبه هک اب یرطب ه دن

 زالوا ۴# باوطا  یمروتلوا
 كنا ةنببلا رخ الا ماقا مث هب ىضاقلا یضقو ینقتعاو ن الف دبع تنکی ا یعدا اذا )ا

 اورضح س انلا ن اک راصو اعیج سانلا ىلع ءاضق ءاضقلا كال ذ نال بقتال ى دبع

 مهتیبو مهاوعد ناف انه اذک لبقت ال ناف مهيلع ةنبيلاماقاو قتعلا عدا دبعلاو اوعداو
 (ماکحالالعسم نمالقن ماغلل تانبلا حجر )لقا

 تولواقحر دق وش هدنتم ذ ورع هلغلوا یساطعاو ذخاو ت الماعم هلاورع ك دیز

 هبس اح هورع یس هرو ل د ز ال اح هساوا تود دنز نر طی بد اسح هلا ورع نکل

 ناس شین رادممنکیا ی زعم هنغیدلوا یکج هرو رادقهرب هدیز ورع « دنرلک دید م هروک
 ` زالوا # ناول ا# یرولوار داف هعاتتما ن.د هبساح هجو رغد ندا

 | هربحا نيب ناف هبدعدح | قتعا دا اکراصف هتهح نم لهجا نال لوه ڪلا ن هل لاق و)
 (رارقالالوا ین هی د»)ناییلابتالذوهرارقا چد همزاع حور ا هس تال نالا لع یضاقلا یک



{ror 
 ر دق وش «دننارح دیر ن دورع باد ه2ارادعم وش ل دیز یس هرو كن افوتم دیزا ۰

 بصن یصو هیادا یتوید ہ دق دلوا ت وف ههعب بو دیا میلستو عادیا هک اس یتس ابشا

 ناصن ن دنر دش نیم ه دکدتنا عیب هدنس هلباقم ینید كل دیز یبهموقح ءایشا رکب نانلوا

 هدنرلکدتلایوعدوید لوا نماض نسشیا لالهتسا یخدنس بودیا مب هک اس هلبا شحاف
 رد اق هنامب نی رلتیق نالوا ه دعب نیحو قیفاصوا و سانجاو عاونا كنایشا لوا"

 زاعلوا ٭ تاوطا#< یرونآوا عاما یزاوعد رهسالوا

 اهتفصب ةکرلا اونی یح صب ل هنیدب ءافو نام هنا رک ذو تملا ىلع انید یعداولو)
 راسیناذکو اذک اهتیف هلوق قکبال ةبراطاو دنحلا رک دیو هعضومو هدودح دودحاو

 اهن افصب ن ایعالا دع ناو لا رک ذی مت اهعونو اهسنحو اهنافص نيب ملام ن ایعالا
 تک |نمیهنع هیق هللا مهجر خیانلا فاتخا دحاولک وق لضف لو لا هعقرکذ ما
 دع يعاب يتب اما هنا اعا ع( هیصولاق هیاتع ) لیصفتلا طرشنم مهنمو لاججالاب

 هعون و هسنح نایب نم دن الف تالهتسم یس ةعفیعدا اذااما نیعلایعدااذااعفر نعتلا
 (یوعدلالثاواقئار رح ) ةناز ا قاذك ةبادلا ىف ةدونالاو ةروک ذلاناب اوغلتخاو أ

 وال نمواعصخ نوک نموال نمو یو عدلا یف هنتر طح طرشي نی لصف

 دادا لتقو حرج ادعرلبا هح راح تلا ی :رشب موق مبان درکب وذم دنع لورع دیزا

 یروضحكورع ۰ دک دنا كجا هت تماقا هنس اع دم دز تودیاراکنا رکبو یوعد وید

 ر دم زال ٭ ںاوملا # ز دہعزال

 لالا یف صاصقلاو دحلاو قتعلادعد لام لا همرلب و هالوم نود هنسفن لع هرارقا ذفشو)

 هال قتعلا دعبامیا رخ ولو لاخلا ىف هامزل ص اصةلاوا دلا بحویاع وه رقااذا نڪي

 ثیحنم كولم سالوهو ةباسالا صاوخ نم اممال امهقح ى ةب رخ لصا ىلع قم
 ةرضخ هنبلاتیفا نکلورش لولو هرارقا ف طرشب تسل یلولا ةرضح نا الایدا هنا
 را ف كلم نال عمحلا حرش نم ) هللا امهجر دمو هفینح یپا دنع طرش ىوملا

 دڪګ وه و ف ذقوا رج برشوا د۶علتفیوا انا نوذأم دع لع اودهشولو (اضالم

 هللا هجر فسوب یال اتالخ هماامهجر دو هغی لوف یف لیقتال باغ هالومو
 (نوذآل ا هناخ) |
 هش رزوا رکب ک اح تودنآ هلن ته در وضح لاو زج سن اھ ن دی رم دنروصوت

 ر داق هکمردتبا صاصق قتعلا لبق یرکب دیز هسلبا مکح لیا صاصق

 )اقا ا هتک سح) رولوا ۷ تاوطا »۶ ییرولوا

 سر ردق وش نالوا هدنخشا یزدکجرب طوب رم هد هناسرت ندنس هکرت كنافوتم ورم دیز
 "نرو هدنر وصح یاس هطلع ود ی نینجا ملس و دم کاب هداج ور چ کراربسا

 هدنداهشویوعدنیح را دهاشویع دم هدک دتینا قلا ترودنا هذ تماقاو یوعد نددب ز

 كمردتا راطحا هعرش سال یزرسا لوا ماسق نوجا كعا نیمعنو تراشا

 ردمزال # ب اوطا # ردیمزال



 هک ۳ ۵و

ET 9%لوعنلاو ءاتوا تالاه اما لوفتاو الوعتموا ار اعع نوکینا اما ولعت الف نع  

 دعا اا هداهشلا ی و هعدلا عال یضاقلاف م یاب سا هراضحا نکمان را 1۷ 1

 یعدلآ نيب ةكرشلا عطقنيل دوهشلا و یدلا ارب م کلا سالح یدلاراضحا|ا

 (سداسلالواف نیلوصف) هریغ نی: و ۱
 لتق نالوا صاصق بحوم یدیز نس ندرکب یروهگدبع لورج یسهبرو كالوتقم دی زا

 ردنزال ۴باوجا# ر دیگزالیروضحاورع هدیراکدتایوعد مد دا لتفهلبا

 دحو الا دحو صاصخلاک هسفنلا ج هژاوفانود هلاعقاب دخول روت دلو

 ۱ رەي ناف طرشت تسال یلولا هرضحو اه هرارقا ج هنا ق ذفلا دحو برن ملا 1

 یلاعت هللاهجر فسوب یا دنعو ایهدنع طرش ىلوملا هرض#خ هنا هيلع تيتا | نکلو

 ) نوذ الا ف هصالخ ) طرشد تسل

 هرکصندکد نا طرضوذخ !ابص۶ندورعیراقع فقو نالوا هدنس هراجا تت لورعدیز |
 یروضحكنلوتم هدکدتسا قلا بودنایوعد نددیز یرامع لوا ورع

 ردلکد < آ وا ۴ ردیءزال

 رحأتسلا ةرضحالب رم بصاغلا ىلع كل الا یوعدف رج اتسم دینم اراد بصع) |
 دعب هل ةعفنملا تالمذا عمل كالا هرضحالب بصاغلا ىلع رحآتسلا یوعدو هلديلاذا

 (۳ ین نیلوصف ) كلالا هرضحالب ةموصخلا هل هراجالا
 ینورعمثراو هدرهاظ ورع هرکص هسلبالتفو ح رج ادع هلبا هحراجتلآیورع دیزاا

 یدی زوبد ع ینراو ارصح و یشا دنرق را نر وبال لورع نی بودیا روهظ رکب هلغمالوا ||
 راکنا یفیدلوا یشادنرق را نب ویال ٤ کا AS كابا داوم هلبا لتق بحوم
 عرش هلنا لتق بحوم یدب ز كحدیا تارا یفیدلوا یشادنرق نرو ال الورع ر کب هسابا

 رولوا * باوجا # یاد هی هذحاوم
 "رقاول هيلع عدلا ناك نا اش ناسنا لع یعدانم نا ابهدحا نیلصا لع بابل
 صال هناق هرارقا هصبالرت ارفاو اول ناک ناو راکنالا هلا ةعاقا قاع صد هر رم

 عب هرارفا حص و رکنا مطالع ل اقتاغا ةنلانال راکتالاب هنملا هماقا ىف امص
 تسد وکون عمر حلال نمو ها ع نی وی

 هلن عصر اقا ممه وا شال یعنی با
 1 ىف فاصلا یعاقلا بدا حرش )

 كاورع هدکدتنا دارم كن تابثا نقح اعا ردق وش نالوا هدنتمذ ك افوتم ورع دیز

 زالوا # باوا # یرولوا یرش مصخ هدیز رکب یتویدم ۱
Jسداسلاق هناخراتات) هنم ندلا ذخا تالعالو بقتال هنویدم نویدمییع هنیلا ماقاو  

 ) یوعدلا نم ر شع

 هس دصح كورع ندنرلګا هدنراکدتا ماسلقا هدنرلدب یس هنرو یس هکرت کناف 1 دز ||

 کا یس هلغ و تیلوت كماباب ی هاب نالوا هدند ورع الاح ب ودیا تباصا ند هکر
 ا

ARs err 
^ 3 
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 هیاوعد لد هنرو راس بو۶ا یوعد تدورگ هدکد تسا كَعِأیوعد هد ردیفقو هطورشخا ۱

 و اوا * باوخا * یرولوا رداق

 نی ادا هنرولا ذح اذا میس ال هدي نیعلا كلذ سل ابراو ضحاو ۳ انع یع دا )|

 نیعال نيد یوع د ق هروم نع اصخ بصّش هکر دب

 (۲:ین نیلوصف )

 مس ههرج هدنس هلباقم یراتسا نیعم ددع ردق وش هلبا یس هلوکرب لورع نس هیراج دنه

 بذیز نکیا هدندی بویعتا ےلست هورع یب هیراج زونه نکل بودیا ذخا یراتساو هاوکو
 ردیایوعد یگددنهنکات هک چلتا قلا بودنا یوعد وند ردکلم نوعا هبراح لوا

 زدمزال یروضح ید كتسکنا باو اردتم زال ید ی SH وب

 مزاتسب هب ءاضقلانال امهروضح طّرشب لحر اهفعسا اهض ق لقو ةبراخ یزرشا )

 طراشف نچ هیزازب ) امهر وضحت طرف یش او عیابال كاملا و دنلا لاطدا

 ( یوعدلا نم شع مالا ل اصلاق هنر طح

 رو رم لزم ەر کصن دکد تا | سو عی همولع نم هورع وید رد یز م دیز

 دی ز هدکدتیا دام ذخاو یوعد وید ردم من روب زم لّمم رکب نکا هدندپ ور
 تاولنا #ردنمزال یروضح ۱

 یىل تزلاذا او عیاب ارضا هلام قیصسلا ۾ هتل مال هصدف لق عیملآ فول

 ی اهرم 5 هضش دعد و زا تی اصق سا | امه اط تف عب مدال دیلاو

 ) ۳ یف نیلوصد ( یقاتحتسالارم زز ةعفسلاب دحالاو طرق

 رکب نکا هدن دن لورع اخه کتک ا ملس و می همولعم ن هورگ یعاخر دی ز

 | ند دز بوعا یوعد ند ورع هدکد شنا داصدذخاو یوعد وید ردیکلم نوحا ما

 زالوا و ٭ :یرولو ارداق هباوعد
 نم ىوعدلا ةبالو ىڪسمالن را راتولا دز معال یرشلاوه مسلم نیت دعا ؛ ولو )

 بال بصاف یرشلا و ےلسنلا و عیلا بصاغ هلال نشل اة ف نیعلا نا و میابلا
 ها بصاغلا تصاخ دی ف نیعلا ناو بصاغلا لع لعفلا یوعدو

 ( یوعدلانم ۱9 یف هرضح طرشب نی هیزازب)
 ر :e کا یر و رم لزنم رکب هرکصندکد تن ملس و عاديا هو هورگ یل زام ثالم دیر

 ط یب نوح ا كعا ض3 بولا ندنس یروب زد لز فو تودنا ملسو عیب هب هدا

 هجو هنس اع دم دیز ةسلنا راکنا لکو تو مس ورع و ی وعد وید ی دشا لیکو
 رداق هغلا ند ورع لرم كدا دند تماقا هرزوا یعرش

 رولوا # باوملا ٭ یئرولوا
 دموصخاتطعس تالدنالف هنعدوا دب ۳۷ نالفنم هتعتیا یعدلالاق ناو هلوق)

 اهکاسمابقحا هنوکت ملا هژال هضبهب هلکو انالفنآ نیب یعدلا مینا الا ناهرپ ریذ+يا
 ح (نیوعسلا ند روک

 ا مس



{rot} 
 | كورع الرات لوا هرکصندکدرب و هورعهلیا وباظ ییالراترب ندنسیضارا یراعت یهابس دیز

 | هک اب هل اط مدقم ندزرمر و هورع هلبا هاطییالر ران لوا نس نددیرر ۹ نکنا هدنفصل |

 ر دمر 5 * اولا * ردیمزال یروضح ورع هدک دا یو د هلد دل دشمر و

 ۱ 1 1 f Te هر وب = 5 ۶ء ۰

 اطر ورح :A دلاو رحولل تلاد یدفاعلا هرس وح اجو تد ر> اتسلایوعدقور

 ( ۲یف نیعلاروت) نهراک امهر ضح
 ندتهح نالف هدتمد دی ز ن دنس هيرو نابع OEE الصا كن افوتم دیز دنه

 اڪن كعا هنا تماقاو یوحد هنس زول رر وپ رم وند ردراو معح ردقوش

 کربلا نم یش امد تف PRE الال نرالا ةرضحب تيملا لع نیما تاب )
 (هیداع) روه ظلادنع تيما لاه نم هعحذخ! نم نكمل اوهو ةد اغلا نمتابنالا فال

 بصن یصو یورع هل اصنا هنس هرو :وذخا سا هکرت هرکصن دننوف هدانوم ضرر دیز
 ادب زددورع شور گر رک صن دک دا اذدحخا ییسهکرتو ورع بولو !توفدپ ز هرکصتدکد تا

 ندور عی هکرت بودیا هنیب تماقا هتي زاحدعویوعد وړد زپ یرلثراو امص حو یعني وبال

 زارولوا * باوملا *# رولو رداق هغملا
 تيما ىلعوا تيلل رفلاو 4ىصوملاو یسولو ثراولا ةسجن بسنل تابناف مصشا )

 ) یوعدلا لتا واق هب زازب (

 ځد و رعبورپ و هر ورع نوجا كمروتوک هلا ترجاهراد رخآ یتسایشا ردق وش دی ز
 ندنس هاطفرع لها هرک صندق دناب هليا ءایشا هنیفس بولو اراکرور نکرروتوک هلیسهنفس

 ندرکب ییاشا لوا ورع هسوقیلا یدنک ابلفت بودیا جارخا ندارد ییایشا لوا رک

E٠ ولو * 2 7 یرواوا رداق ۳ ت  

 ) عوبلان ۳ علا ن ناعصق

 هدفدلوا تاغ ورع « :رکصذ ذکد شنا ملس و میت ۳ و كبر

 یوعد ند دی ز ويد ردمارښم تالم یدیش ا عیب هکاب لواندعیب هورعیروب زم لژم رکب
 بودیالوبق نس هندب هنیززوا دب ز كرکب و اسا یتس هروکذ میاوعدیخدیضأق بودیا
 هربتعم یو فا ج هسر و تچ بودیا مکح هرکب لزم هرزوا قلوا یس ار شم تلم

 زالوا ٭ باوا * یرولوا
Jراقعلا و رودلاق اماو لوفنلاق بصغلایوعدقالا ممسال لب | یذرمع لع یوعدلا  

 دہلایذ ع 1 سلال تنخ كلا و تبصعلا یوعدنس قرفالف

 اكل تاک رضا و هانشا )

 لمد دز ه لعد تولوا ی ا علا ردف وش نالوا ت 2 رد هدنتهد ور كد 1

 ورک هدعد دب ز هدلاح یعیدلوا دب زا ندنس 9 ندلا ند کوو £ یرول ر

 ورع ك را هسا بص خطر یھ هدن ز هم هلی رلذوا .توف تراوالب اقام

 اس ۱
Rema i n 

 ۷ هدنتسذ رک



rovهک  

 خت ید هنبرلخ )وات لگد بولا نادر کب یلیفک و £ ینعح نالوا د

 رولوا ۴تاوم | یرولوا

 بصنپ باغ یصولاو تملا ىلع انیدیعدی لحر ءا لجرىلا یصواو م رغلا تاماذا )
 ندلا دشر یواتع قو هفخ لا ی مر ىح تیلا نع اعصخ ی هر الا

 ِ هباصولا ښت ق تتکیو اا تراو 11 ناک ادا یصولا نصا یضصاعلل اعد 1 هجر

 ق ر 9 2 21 ى هیداع) ةنسلا هدم بن اه ت يللا تارا 9 اص هلعح هنا

 | ورعنالوا کاع هد هدلب لو تویلوایراتیصو كنافوتم دیز نالوا ندنسبلاها هدلب رب
 ۲ ن الوا هدنتسد دی زر چدن یاس ت ودیا تصن یصو اد یو دز یرکپ

 ۱ | مكاو یال ادع توادنا ت ام اهرزوایعرش هحوویوعد هدنسههحاوم لر کی" درلنید

 ۱ ا مدال دی زینت ها را نال وا کاح هد هروب زم هدب مدعم ندورعتولواهرهاطدته

 E < بونلوا تابا هلو کر 92 ةروک ایم نود ود یدشعا بصنیصو

 8 هرج هنسک لوا وید لدیا تابا جد هدم ههحاوم مب ن رارکب ماعوط

 ۱ زالوا ۴# جن * یرولوا هرداق

 | | لجریلع مهدح ا یعداول هنا یر هیلعو هلی عتسیايف تيملا نع مصخ هثرولا دحا )
 ( ۱4 ی نولوصف) لکیلاقح قاب ی یا ۱

 ردأق هغلا نوک ی شتر دننالفا تب ان ءا درول نم م ؟ح را هنسک لوا هدنروص وب

 ولو باو ۱ ی زیوو
 | هدکدتبا كارت یرکبو ورع یرلشادنرف را نب وبال و یدنه یس هجوز بولوا توف دیز
 | یی هصحت دشا یدرارقا 2 بودپا افخاو ذخا هقاردقوش ند هکرت نددنهورع
 تودیا دننب تماقا هنحورشمرارقا ل دنه ورع هساناراکنا هبلکلاب دنهو یوعد ودر و

 رکصادقدلو !صن رزوآیرا دعمرب ندنس هصح هلی دنهيکطادعب
 ۱ وری غلبمر گر ۰

 || هف تعم نت وب كموق رم غليم ح ورشم هحوژپ دنه هدک دتا تلط ند دنه نس هصح

 ۱ زالوا# باوا # یرولوا هرداق هکعد مربو هکدغا ت E N هرکب نکنا
 هژرا رفقا وهف نالفل نالف دنع دعیدولا نموا نالقب نالف ین و ناف (

 ىو هلرفملا لا نويد اوا عدولا س ناف هژرعل ایا دلس و رقلل ص هلا قحو

 (نارقالا لوا هیزازب )
 هرکصندکدتارار ةا هدردکر کب دانا موق سه علبم هدعب بور ورق اردو هورعدز

 || درح هرو هدک دتساكمرب و هرکب تولا ندورع EER علبم دز هسلوا توق ورع

 || د داق هکعد مرو هعلوا رضاح ر کب رولوا رکب ضیق قح ہلکی رارقا ن وجارکی
 )ات فا رهام هباوج مهنب ) ززالوا *باوطا *یمرارواوا

 اکو هض ق قحما ود هلا ضرق*یمایشا ردق وش نالوا هدندی ېز هدیز جوز دنه

 || هعواعمنُم دیه فان او ست اره كا ضبق یاشالوادیز هر کصن کا

 || هموق مع هنر هسنلوا مکح ندیم صقیز بودی تعقاو یوهدوبد ید او (



fin 
 زالوا *تاولا ۴ ییرواوا شلو ا تب اد یچسلدنهبولواهریتعم هدنع> دره

 هب لقي ل صبقلاب هلکون۶ هارتشا هنا هنا دیلاوذماقاف باغو هل دبع ضہقب الیکو لکو
 آب و لکولا رضح قح فقویف ةموص ان مفد ف لیقتو ءارشلا ت اا ف

 (ضقلاو هموصذطا ةلاكولاف ر رد)

 ر ا تر + یک ما وطنم میم ایک باب
 ةسلبا یوعد وید م دیشمرب و ایشاو هقا ر دقوش هک اس ندورع نالوا درعا باش دیز

 ردعونم زاعاوا ٭ باوا ٭ یرونلواعاعسا

 ولد د شعازارقا هلو ارز كس م هحوکنم مدرس ندا ناس حاکن دقع نددنه دز

 زالوا # باوخا»# یرولوا هعوعس* هسلرایوعد بوتوط بدس یرارقا
 نارقالا سس اضدا حاكنلا ی وعد و والا سد لالا یوعد جعل اکو )

 2 نیلوصد 5(

 ںودراراکنآ ورعو یوعدوید ردراو یتح هقاردقوش ندننغ هقوح هدکتمذ ندور# دی ز

 هعډدو بو! وا ندننش هقوح روب زم علبم بونود دیز هلغعالوا ردات هنابنا تساعدم دیز
 زالوا #< ناوخا # ییرولوا هعوعسم دسانا یوعدورد ی ددا

 كالذ نا یعداف هتابنا هنکع ۸ و هطنارمشب عیبم نم ا ارخآ ىلع یدا لجر)
 .كلذ نایداف هنابنا هنکع لو ةعیدو مهرد فلا رخ لعیداولو عمسال ةعيدو فلالا

 ( یوعدلانم ىف هصالخ ) عمس ضرق فلالا
 دع دوهش اایدلسورع زویشب كس تردنوا کاش دی ز ندورگ یس هبرو كاف افوتم دی ز

 ند دز نی ید ورعو یوعدوبدریو دشا امامت یخدنسو یدیشمرب و ضرق تودیا

 شورغلبتردنوا دی ز هنروهدکد دار اکنا یبهدان زود مد لا ض رد شورعكبسیدب قح ۱
 هدن رک دتا تاقا هلداع هند ویدیدشعا صقاماعیجدورع میلساو ضارقاو دع هورع

 ی وعد ود ردا وب ر یسادعام ضرق یرادقعم وش لزاشورغ نالّوا تان هع رزوا ورع

 زاوا ٭ باوا ییرولوا هعوعس هسلیا
 ةلطاب هدوحو لیسلام یوعدف ت وبثلا لعام ىعدملا نوكاهنمو )

Ch aD 
 تهج هدنتمذ ورعلدیز ندرشب و نگیرد هنرو كنافوتم ورع يس هنرو كنافوتم دز

 علم ی ورع ع هدننتعک دز رش و رکبو یوعد ود رد راو قح قنا ردقوش ندتلافک

 دن ز هبرو هدن رلکدتا هنب تماقا هنن راع دم ود ید | لوبق ید ورع اربا ندره رم

 ند هرول رم تهح هرا دنس ارا هلدیزرع Es < ءارا ندروب رم علب یورع

 هعوعسم رز هسلنا یوعدود یسک ارار دا یفیدلوا ید ه2ا ردقلوا

 زالوا اباوحا # یوولوا
 كلذ ىف كتفدص لاق و ءارالا تلف و یوعدلا هذهن ء ا هيلع یعدلا لاقناو )

 ( یوعدلا نم ۲۴ ینیناهرب طرح نان رارقالا یوعد یتعب عفدلا عقد جعل

 هم دی ز و



 تر
 زار !لکد هدندب لدی ز نودیارارف رکب لوق کیدا ضبقو اتشا ندورعذلدیز

 زالوا ٭ ناول %1 یرولوا دع وع هتسلنا یوعد و دردم لوف

 رغ ىلع محمد ها ۲ 2 فال همانوا دیلاید لعالا محال كالا یوعدو )

 بصافلا صاغ دب ف نیعلا ناك نا و بصاغلا لع حصب بصغلا یوعد ناذ دیلایذ

 ) یوعدلا نم 5 ق هیراز (

 هلیاوتم نذا هدنس هلباقم لدپ هي اردقوش یناکد فقو نالوا هدنفرصت هلبانینراجا دیز

 نیسرذیا بلطهرکصیروب ر٠ عا همر دروق هورگدب ز هرکصندکد تیا لدبضبق وعارف هورع
 ورغلدنلا ءادتسا لیقهدعب تولدر دقو ۰ دو معح هدنسو نکا اد تلط ورع هدکذید

 یروپ زعغلبم یس هنرو لورع هسلبا راجا هرخآو طض یناکد للوتم بولوا توف دلوالب
 زالوا ۶ باوا # یرولوا هعوعسم رولنایوعد ندد ز

 هدعب نداخ رحاینالا هاوعد ل طد هلل ةهوصخالوا دی از مه ن یوعدال دملا لاق (

 (۱۰ یف نلوصف ) ۱
 نکل بوللوا هیجوت هدیز ندا رها ند هنس ءادتنا ندنلود یرط یس هعطاقم هدحردثب

 لوا هلغمام هراو ت وديا رو ره نوک ر دق وش ندنتقو یطبض ب ولوا هدیعب ها دیز

 شورغ كد ردقوش نالوا لصاحو طض ورع قربصتم هروک ذم هءظاقم امدقم یرانوک

 | ناناوا رکذ و ظبض یی هعظاقم توراو هب هدح دیز هرکصتدکدتا ضبق ینام رک

 ند هروپ زم تهج هدي ز ورع هدکد تبابلطندورع یشورغردقلوانالوالصاح هد رانوک
 رارقا لوا دیز الاح هسلوا شر و كسم بودیا رارقا وید ردد شورغ ك ردقلوا

 زالوا #<تاوطاا یرولوا هعوعس هسلنایوعدندورعیروب ندعلیععاش هکسکو

 قحسیارو راهشالا رانو ضرالا نم ج رالا جارخ لع ةعقاو لاع ةعطاقملا تناکنا )

 عرش تالذل همعال اهلصا نم هلطا یه اهوع و ه ؟زو رشع نم لالا تب ةه

 ةيعرشلا ةعحكلا دوقعلا ین ةيراملا ةيعرشلا ماکحالانم یکح هب طانبالق

 ( اصمم ةراحالایف هیرخ )
 ورعو یوعد ود لدشلوا لینک همعح هک اواو نالوا هدنتمد درک ندورع دز ۱

 ی ورع هرکسصن دکدتا هل یا بس ادم دز تودنا راکنا وید مدلوا لشک الصا

 زالوا ۴ اولا یرولوا هعوع هليا یوعد وید ل دینعا اربا ی ندتلاتک.. 1

 معسله ءاریالا یعداق هيلع ةنیبل ماقاف اهرکنأف نيد ةلافکر خا لیعیدالجرق لس )|

 كلذ فرمالاو رهاظاا هصفاتل معس تاجا ال ما اهرودص هراکناعم اهنع ءاربالا هاوعد

 ( یوعدلآین هیربشیاواتف ) رهاظ نیب
 دنه بودیا راکنا بش زو یوعد وید مدیشعا] ادو عادیا كرالبرپ هکاس ندش ز دنه

 دعوجسع یساو عدد هان ۳ و یتعقو یسش>وق حفصو تكکرالب

 ورع ه کصن دکد سا صد دنهیدیز و كر یدنه یزو ب ولوا توف دیز
 ل



1( 
 | لدیز نب یدبشعا قاتعا نکیاهدنکلم بولوایوق كنافوتم رکب ماباب دیز بودیا روهظ
 هجو هنساعدمو یوعدولد رد ه ره ھ کا هل ادنه قنادو دی ز ءیراو ندنتهحالو

 هرکصندقدلا نددنه یفصن كنس هکرت هلدیزمکطادعب بودیا هنیب تماقا هرزوایعرش

 ردهرصح۶ هک ابینارو دیز هلغلواتوف ثراوالب رشب بولوا یسولدازا مشی دی ز دنه
 زالوا باوخا# یرولوا هعوعص هسلنا یوعد ود

 اودهشیناالا امهلشال هلثع نارخآ دهشم ثرالاو ءالولاب امهدحال یضاقلا یضقولو )
 قتعبعفو ءاضعلانا رهط هنال لوالا ءاضعلا لطف هقتعي نالف لوالانم یرشا هنا

 رهاذنلا تیحنم ذقن قتعلاب ءاضملا ناللوالافالخ الطاب نوکبف لطاب ءالوب و ذفانرمغع

 بس تابثاابعداولاکراصو حالا لجحال قتعلاپ ءاضقلا كلذکف محسعلا لتحال قتعلاو
 نال هلیضعتال هننلارخالا ماق مع هب امشدح ال یضفوو انھن یضه ةسسلا اماقاو دحاو

 ( ءالولا هداه ثلا ىف یوضر طع ) اذه اذکو سلا لمجال بلا

 نب بودیاروهظ ورع هرکصندنرلکدتیا صبق بنی زاو دنه یراق ینس هکرت كلافوتم دیز
 دیه ینادو دز تولوا راو ندنتهجح هبلسل تب وصعو لیعوا یک ی وال كدب ز

 یسایاب ورع هلیارکبیمایاب لدیز را هنسک جاقرپ ویوعدوید رد همه هک اب هليا بئیزو
 هنسأاعدم كلورع ولد رد دلو یاب لدلاخ و دلاخ ا یرانا رد رلشادن رف بال نسب

 ولد رد ربدن یتناناب تنسایاب تلدپبا تشزو دره هدنرلودتا ترک اهش هرزوا نچرس هحو 1

 هل وعم و هع وع را هلا هن تماقا هن راامدم و یوعد

 زالوا »< باوطا# یرولوا ۱
 دوهشلا کد و بسا لع ها اقا و هال تلاع نیا هنا گدو تبمنم ارا عدا ) اا

 تیلا دحنا ةنبلا ماقا هيلع یعدلاو مسزاوهاک هدحو تیلابا مساو ہدجو هبا ےسا ||

 قلا تاسالل تاشلا نال هلع یعدلا ةندب لہعتال همع یعدذا هتسا ام ربغ االف ناک

 وهو یعدلا دج مسا تابا ف صحب سبل وهو ىلا لع تماق هلع ىعدملا نی و |ا
 هبعد یذلاغرخآ لحر یعدلاانانآ دتسلا هيلع یعدلبا ماقاف هبا نع ا ارم یداولاک ۱

 یدلا یوعد لطیام رخآ ىف هبناخ ) هيلع یعدلا ةن بقتال هنو ىعدملا

 دب ز هرکصندکد تا ارا یورع ك دننعو ملسو ۵ هورگ دمولعم نت نلرم کالم دز

 هلبا ورع و م دلبا عیب هليا حک عب هورع یرو نه لزم ن ۰ د تک ه دنرورع هنس رب

 هرکصن دکد سا ارا ند واحد دماعیو ۶تودردقوب ما وعد الصا دسر هر وب ره لوف

 ندننعوعس نالوا امدقم هکاس یروپ رم لازم لد ز ندورع یس هنرو بولوا توف دیز
 هعوع»۶ رل هتل" یوعد ود ی دشلوا هل دن رط هءضاوم یسارا

 زالوا *باوجا # ییرولوا

 لوا نس ند دیز ورع هدک دتبا یوعد وید ردم2* نوا هي راج نالوا هدندب ورعدیز |ا

 ن مس س-

 4 دتا



 مس

 یوعدولد د ا : ملو چ کا ا ف هر زاحلوا ی نددب ر تولد ورع هرکضت دن دشآ

 من د و تم جز تع

 زالوا #تاوطا »6 ییرولوا هعوجمه هسلنا

 1 موصل ا Ee هرعیلا قہ صد ال هکلموهام نال ال ET 1 لاک وب هرغل یعداولو رپ

 ( ٠١ ىف نیلوصف ) تافانلا نکعق

TTTات ار  | 
 لصا هثمان خر ه د هنس حاقرپ ندع ګر مارلا نوعس هجا یددرب و ضرق هورگ دی

 و دز ورع هرکصندکد شا كالهتسا بولا میر هجا ردق وش دلا

 رداق هیاوعد ند دیز یروکذم 2 ر ورعالاح هسلدا ءارا نداوعد هءاعیدیز وید ردق وب |

 زالوا < ن اولا * ولزا

 || دنه یدیر کر هدکد تبا كارت یورع یشادنرق بالو یدنه یس هجوز بولوا توف دیژ
 2 هقار دق وش ن دص ر 5 ۵ دام داد ژ دیه ه ا دن رک دتا ماسنقا ه دیرانب ورعو

 کصندکد تا ارا ی ایز ن دروب زم غلیم ه دعب تودنا راکنا ورعو یوعد وید ر دراو

 ر دراو معح هق ار دعلوا ن ند هرو! نم تهح هدنتمذ دیز تولوا همدان" هتسارا دنه

 زالوا # تاوخا# یرولوا هعوعمسههسلنا یوعد ندورع هد و

 طقعسال دلا نال جو یر و اهنه تگ هنماهرهم هنأ ما تنهوف تام لجن ا

 (اهرهم هآرلا هبه E نمالقان) هبهلازاوطخ طرشب سا نوت دملا لوقو تو اب

 لاقو دراب لطبب و هللا هجر همین یادنع لوقلا یارقتفب ل ةنمع رغلا نه نيدلا بهووا

 (عییاتیلا همهنف ( لوقا الع فقوت هنلا هجر رفز

 میلستو عیب هرکب هلیلثم نم یع اب یجد ورع بو دیا لیکوت یورع هديب ینغاب ئالم دنه
 روب او دنه هرکصندک دتا رارقا نغیدلوا اعوط رول رم لیکوت دنه هدعب تودنآ

 زالوا ٭*تاول <یمرولوا هعوعتم هسلبا یوعدوید ی دیشلوا هلا ر تعم هارکا

 4 رخآ عون 3

 نم هو رع هلبا هیراحو لوقو تالا و یشاوم ر دق وش نالوا ه دنا نکلتفح كلم در

 شحاف نبغو ریرغت ن دروب زم مد یر نع ضیقو 0 عب هم ولعه
 یوعدودیدشلواهلبا شحاف نیعو رب رغد ورج هر هرکصتدکد تا ارا یدیز ندنساوعد

 زالوا ٭ باوا # یرولوا هعوعصم هساا
 لبق هل قحال هلا لجرلا رقااذا هصنو لک لا لوخد دیفبام هللاهجر عا یناکلاو)
 بصفوا هلاتکوا هعندووا نرد شكو کو لیلق لک نم "یرب ن الف و هلع راح وه نالق

 (یوعدلاف هداز یر هاشالا حرش) تالذ رمغوا ةنانجوا ةراحاوا ةي زاعوا

 ماع ءارا ند واع د هماع یورع نوید ز دقوب قح نواب ه دکتم د كنس هوهرع دز
 1 د و عاديا هجا ز دق وش هک اس اربالا لبق ES ol ارا هلبا

 زالوا # تاوطا # یرواوا هعوعسهسانایوعد هد م دیشعا

 ی وعد نع كن ربا لاق ولف 2 اهاوعدنع ءاربالاو نارعالا نع ءارالا حتمی الف )

2۳6 ELE EEF ی a E RT 

۰ ۳۱۲ 
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 نیعلا نم یربب هلبق ىل قحال رارقالانم هللا دحر جک اا یناکینو ءاربالا حص نیلا اذه |
 ءارالایف نایعالانم اب هنا لع هبو یهتنا صاصقلاو داو ةراجالاو ةلافكلاو نردلاو
 (تاماکحالا نم نيدلا ف لوقلانم هاشا) هینقلا تانیادم ىف اذک م املا 1

i OR 1هعولعم ن  a E 

e :یورع ن دنساوعد كاا در هورع یکلتفح ءانب ه داسف ه دروب زم  | i 

 ت دور و ول د ادا وه دس اف هرزوا RE ۵ھ دعع دب ز

 ماقا یدنه زر وب رم یو ارب یتس هرو را EF ی زق 2 توف دنه

 ند هنرو روب زه لزم بودیا لاخډا هتعسق هرزوا قلوا ند 1 یلزبمرب هرکصندنرلکدتا
 لرم یس هبرو تولوا توق هرکصندکد با ضف ةلک امن داصا هرس درص> گاز هکشدح ۱

 یس هلعو تبل وت ورع ن م د ادجاروب نم لزم بذیز ه دن رلک دتیا طیض یروب زم
 هسلدایوعد ن دنس هرو كه دخ ودر دیفقو لح ص دطو رشم هن دالوا دالواو هندالوا

 رولو ەلوبقمىس ەنە هسردب تماقا هلداع هند < ںاول ا۴ ییرولوا هعوعس»

 اما یزتشلا فیلح هل سلو عمسال-یبع فقو لاقوا اهتفقو تنكى ادا مث اهعاب ) |
 ( هلئاوانم ایرق ۱۳یف نیلوصفلامماج) لبقتنهرب ول

 نالوادوحوم هدرهاط ك دیز ه دکدتا لر یدنه یزق هلبا ورع لبغوا بولوا توف دی ز

 اربا یدیز ن د اوعد دما هک دنه هدعب تودیاماسلقا هدنرلند دنهو ورع نس هکر |

 ی هصح> ادلباافخ ای رادقموشهلوقعوش ندنسهکرت لدي ز ند ورع دنه هرکصندک دتا |

 هعوم هه یساوعد نالوا هرزوا ررح هجو دنه هسلبا راکنا ورعویوعدوبد رب و

 زالوا ٭ باوا ٭ یرولوا ۱
 اورقا ناو هاوعد معسا ال! اورکناو هکر لا عدا قالا هنرولا دحا ا ول طاق و )

 (صلا زد یف رخاوا یف هی زازب ) هیلع دراب اومحا ةکرلاب
 هدنسهلاعم ند هورع یاد ه دنروضح ل دنه یسدجوز هرزوآ قلوا یکلم لرم رب دیر ق

 یروب ا دنهالاحهسانا نوکس دنه هرکصندکدتنا را ےلستو عس لالغتسالا قی رطب

 axl ن دتهج لوا ید شعاع هم ولعم ن £ 7 یعطق عج مدقم هنسیکدادب ز ۱

 یکیدتیا ملسنوعب ال دیز در ورع یوم دو رع هد |[

 هعنم ن د اوعد ی دنه ويد زالوا هعوعسم اوعد هلک کا توکس هدسلک

 زالوا * بار ترول |

 هابمس ناو نیدقاعتلانال ماكحالا نم مك ىف ءافولا عبي نيب و نهرا نيب اندنع قرفالذا) |
 هء ءاشب نملك علا دعد لوعب عیابلا نال نیدلاب قا a نهزآ امهصرع نک علا :

 ناعم او دصاقلل دوقعلاو تافرصتلا باب ىف ةمعلاو تنهنرا لوق یرتلاو تنهر دق و

 (عویبلانم ؛یف ءافولا عیب ف یواتفلارهاوج) ینابلاو ظاغاللال 7 ۱

 سس

 ید هثار دقاوش هر کن یتیاد 0 ههحاوم هل و رک هرزوا قاوا یکلم ی عرب هلن زر 1

 سس ی ج ج < سسس



1 F# 
 | سم سس سس ETRE TTT TET FEST ات رز سس سس سست 4

 ۱ كن ر الا ةسلنا ت کس ورع هرکصن دکدتبا ملسو ت لالفتسالاق رطب ه دنس هلباقم
 ۱ یرول رم لر نرد دزورگ هرکصن دکد تبا ص ق بولا ن PIE تودنا ند ءادا

 لالغتسالا ني رطبهرکبهدک ههجاوم كنس درج دیز هدکدتایوعدوید لدیشعا عیب هليا
 هعنم نداوعد یورع بود زالوا هعوعسم لاوعد لک !توکس هدمکیدلیا میلستو عییا

 زالوا # تاوخا # یرولوا ر دا

 هر کصن دک د تبا توکس ورع بودی تیصو هدنه هدنسههح اوم ورع غوا ینل زم كلم دیز

 ورع الاحهسلبا طبض ءانب هیهموق رم تبصو یره ملزم دنه تواوآتوف ارصم دیز

 لرم م دقم ن د زا تیصو هک اس ہ دنت هک دبز قح بول وا ۾ A مبروب رم لرم

 هدکدتا یوعد ود ی دشغا د رارقا ودر دق وب مهقالع مب نر

 نداوعد یو ر۴ بود زاوا هعوحس لاوعد هلکیا نی ه دنصو نیح درک دیه

 زالوا ۴# باوطا ت * < یرولوا هرداق هعنم

 6 رخآ ع ون #
 | میلالبق ی دب ز دنه هر رهن لک نت نت صبقو ملسنو ی

 | هنس اع دم دنه ب ودیا راکنا EAS ام ناب أ ریذت هليا قلطمرسدت |

 هرداق همانا بولا aga E دیه هسانا هب تماقا

 هلع م دع ىلع یر.نلا فاحم و ععس ا و هرد 2 دلا میان یا ناتلار ۲در
 ی صقانتلاق عون هيزازب ) هنیب عیالل ن رک ملنا

 هک اب کدصرع كلم نالف بوزان بوتکم موسرمو نونعم هور او

 E هر و : در دژ هلکماکا ع ورع تولوا نا اط هپ ارس وید هلا عب

 ۱ ر الوا گیاوطا# یرولوا و دورع ودر رو

 انونعم a را هحو لیع تاک زا هحوا ء2د ی ء سرخالاو جحا نم باکتا)

 (قالطلا لئاسیف هیزازب ) باططاکق هنیبلاواهرارقاب كلذ تبثو
 ید نالوا هب یرم هرزوا قلوا یکلم هنیفس نالوا ه دن دن هدقدنلوا لتق تیز نداره
 هر هعف ارم ن دیرمم فرط ویدر دم *مب یل لتهدعسلوا ورع هدقدزلوا طط نوا

 رشب ناک هثس اع دم دل لور ه ا !راکنا رکو یوعد هت رو رکج نانو لیکوت

 ورگ هل یاقا اا هه یدک ر انو ر دکلم لورع یل كي هتفس دل اخو

 تل ar لق دل اخو رشب هرکضن نو دا طض ینا كن هنیفس هلیا یضاف ع ا
 ی دیشعا لامتنا هر ابرا هلغلوا و دین الا یوا ی و كل دنعش نیا دیر د موق رح

 ی یوعد ندورگواد ز زکیرش هد دعس هرزوایهحو نالو ٺل
 ز الوا تاوخ ۹ یرولوا

 جز الو! یضقو الوا هملع یعدنا نم غارت هل اده شو بو مارس لحر ندا ولور)
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 اذه هداهشلادنع لاقولو هاوعد موسلال هنموه هرو هبالوا هل تو نا یدهاشلادح ۱

 نشر اذاخ دهاشلا یرعد ععسیو عب میلاد یضم هنع هتیرو یال وا ا هنم هعاب بولا

 (یوعدلا + نمصقاتلا ف ۳1 صقاتل ما دعت ال هل یصف ۰ امد اهلیع

 هک ان لزم لوا نس بنی زو یوعد ويد ر دمله ن وجا لزم نالوا ه دن دی كيلبز دنه
 یروکد م لزم ه د عاب الصاو م دعا عی دنهو یوعدوبد ا دیشع اع هیدقآ ر دو وس

 کد دکدتنا هنن تماقا هتساعدم بدی ز هدکدیدر اھا نایرج م الک قلعتم هعس

 هعوحص هسلبایوعدوید م دیلی عیب هلیطرش كزوکیب هجاوا بونود دنه
 زالوا < اولا #< یرولوا

 یضقو ىعدا ام ىلع ةنببلا یعدلاماقااطقعیباتندب نكي هیلعیعدلالاقف ءارمشلا یعدار)
 نم ءءاربلا ىلع ةنيبلا لبقتال ةباورلا ره اط ىف و ة ناز اعیصا اهب دحوم عیلاب هل ىض الا

 یعدا نموهلوق (یوعدلا لطب عق هیناخ) میناب ارارقا نوکی بیعلانع ءءاربلا نال بیلا
 ىلع نهرب وهو فلا ىلع یعدلا نهربف طق ءىش - لع كل ن اک ام لاقف الامرخآ ىلع

 هنم ارو یضش دق ىلا رغ نال قیفوتلا ناکمال لق ءربالاوا ءاضقلا

 ( ءاضةلا نمش لئاسم ىف قار رح (
 هكا ردقلوا ه دیز ور هدک دتا یوعد وید ر دراو تح هاچ ای اه م اش هرع دی ز

 لد منا اربا ندروب نمعلبملاهعسالالیقند دیز ورعهرکصندکد دتیالاهع-ا هیادایتنید
 زالوا #<تاوطا ۴ یرولوا هعوعس# همدا هذن تماقاو یوعد ود

  (یدلایوعدلطیاوف هینق )معسلالءاریالایدا مث نیدل ءاضققلهقسا ادا ایق)

 هقار دقوش هوشرلا قب رطب نوا صوصخ نالف هدنامز نالو هک اس ند هرع دز

 كعيا هب تماقا هنس اع دم دیز بو دیا راکنا وید م داملا ورعو یوعد ويد م دیشمرپ و

 یروب زم علبه هرکصندقدلواهدنددصیوعد ن ا : یروب زمعلبمام دم ن س ورعهدک دتا

 را ردا ويد ر دقوب معح الصا ه دنس م دشمری و ۰ رب تکف انا دک

 هعوعسم هسلبا هندب تماقاو یوعد وید ل دشا اربا ن دیو اع د هماع یعغذو

 ( رعبا نم لئم لبق صاع هباوج مهفی ) رولوا * باوطا# یرواوا
 قلوا کلم القتسم كرکب یلغوارخآ كلدیز غ ولبلادعب ورع یلعوا ریغص كنافوتم دیز
 د دی زرارمسا لوا ورع هز د فک شنا اشا نو کب یرارمسا ن الوا ه دن دی هر زوا

 شعا طض القتسم قح رغب رکب هلةعل وب ر غص هرکصندتتوف نیر دن دنس هکرت ر دیکلم
 مرتسا ی هصح الاح م دل وا فقاو هنغیدلوا کلم ك دیزراریسا ل وا ارتشالادعب نیأ

 هعوع“* یساوعد ورع هسلنا قیقوت یضقانت هرزوا هجو وب و یوع د ن د رکب وید
 رولوا تارا  یجرولوا

Eمعسل یرفغص یف یلجال ها ارس ت ییا نال یکلم هنا رح وما ج نهر مت ارا درج  

 )0 ق نیلوصف ) ءاهخا نم هيف ال ضق الا اذه هعنعال و

 ذخا یلام نالوا ۵ دیدن ار ن د هکر ورع یراتح یصو ك دیز یس هنرو كنا اوته زا

 ٭ راک تیا رج
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 هرکصندنرلکدتااربایورع بودید اق هنسنهدورع ندهکرت ل دلناذخ امام هدنرکدشا

 ند ورع یهروپ رم ءابشا هرو الاح هساوا رهاظ ید اسا ضعب هدن دن لورع ند هکرت
 زالوا #تاوخا#یرولوارداق هکمامرب و ءانب هعوقمم ءاریا ورع هدنراکدتسا قلا

 الا اهنم قح هل قلو هدلاو هکر ضيق هلا رقا ناب اماع ءاربا یصولا تراولا اربا ذا)

 (یوعولانمهابشا) لیقتنهرب و هبا هکرتنم اش یصولا دی ف یعدا هافوتسا
 هرکصندکه تبا یوعد وید ر دراویتحهخار دق وش ن دعم er ند ورع دز

 یوعدوبد م ییکو هضبقو یوعد اركب نی بولواقح كرکب ر وب زم غلبم بونود دی ز

 ندور ۴یرون زهعلبم كګ دیا تابا هرزوا یعرش هجو نساعدم دیز هسلبا راکنا ورعو
 رؤلوا # باوملا # یرولوار داق هغملا

 هتعوسد ىلكو وهو نالقل هیعد لالا كلذ نا نهر ٤ همان هب ءاح كص یف افلا عدا )

 (٠٠ىف نيلوصف) هسفنیا كلملا فبضتدق لیکولا نا رمال لقت

 لد هنم امت هنس ج وا هشورع یر دقوش ن د ورع یسللوتم ی هعط اقم فقورب دز

 لوصحو طض یهعطاقم كد هنماغ هتسحوابوریو نيشب هجا ردقلوا بولا هل مارنا

 مررض شورع كب بولوا لا هما لا ل كب مصوبعم دب ز ه دک ذسا ضصرق ییسعَرش

 ردشورفكيب شب مررض هدعب تویعد ردقوبمررض هدا ز ندشورغكب بوید ردراو
 شو رغ كيب درج ور ه دک دتسا كا تابثا هرزوایعرش هجو یتساعدمو یوعد وید
 یدبز بورد زالوا هعوعسم كاوعد ررنص شورع كس شد اسا هلکعا ی وعدررض

 زالوا#تاوخا #یرولوا ردا هعنم ندنساوعد ررض شورع كد شب .

 لشن درا تاوصلاو لس سکعلا لیعولو مع 1 لاق هاک یعدا عراد فص: یدا (

 هفصن یوعد نال معسلال هلک هفصنیدا (شف) قو (طقف) اذک ا عج نیهجولاق
 هشلت غهثلثیعدا هرفوهسکع فالخم هلکیوعدب اضقانتم رصف هلک هلتالءال هنا رارقا

 نيب لوقا صقانتلل معسال هش ىدا مت هثلت ءارو اي ىل قحال لاقو هثلث یعداولو عسل

 (۱۰یننلوصف) نیتاورلا ءال نا نف ةافانمتانلاو فصلا قلم

 ندندالوا دالوا كفقاو هنسهلغ كفقو هطورشم هندالوا دالواو هن دالوا كفقاو ىسةلغ
 ه رکصندکد تارارقاوید لکد ندندالوا كفقاون رش بولوارافرتصتم رکبو هرعوذب ز
 یعرش هحو ییساعدمو یوعد ولد ءدندالوا دالوا كعفاو ید ن ن درارو نم رشد

 هرزوا رر هحو درج راروب زم هدکد تسا قلواراشم هرارو نم هد هلع نودیاتاما هرزوا

 ززالوا ۴ تاوخ ۴# یرارولوا رداق هعنم یرشد ولد زالوا هعوعسص لاوعد هلکیارارقا

 _ (۱:یقرخاوا ىف نیلوصق) هاوعد ةكك عنعال بسنلا ف ضقانتلاذا)
 مقح هخار هقوش ه دنتمذد ۱ دیز ن دنس هبزو راس كدي ز دنه یسهحوز كنافوتم دیز

 4 اح هادا ن دنس 8 تودیا تانا هرزوا یع رس هجو یتساعدمو یوعد وید ر د راو

 ندماج بودیاراروا هدردندنس هکر لدی ز نوعا ماجر هرو راس هرکصندکد شا مکح

 ملس و عیب« دنس هلراعم رادتم ن دنا تداصا هتراهص> ن د روب علم ی رادص>
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 یدین ےل ةو هہھدک اب یعاچ لوادنتایح دیز بنیز ن د هرو راس هرکصندنراکدتا
 زالوا #< تاولا ٭ یرولوا هعومص ةسلبا ېوعد ولد

 (۱۰ینرخاواق نیلوصف) لیعال هسفنا هاعدا ع نالف كالم هنارقاولو)

 عاديا ابشا هل وقموشو ر دق وش هک اس ن د ورع ه دسلحرب ن ایلوا یسلح یضاق دیز

 ادعا میلسو عاديا هنسد الصا اکب نس ورک ه دکد تا یوعد هد رو مدیشعا ملسو ۱

 .ه دکدتا یوعد ن د برج ییهروب زم ءایشا ه دنروطح یضاق دیز هدعب بودیا راکنا واد ||

 از ییهروب زم ءایشا نکآ دین میلستو عادیادک اب نس نمرو رم ءایشا كح کورع
 زالوا ٭ںاوللا٭ یرولوا هعوعم هست :!یوعدوبدمدلب دا ملسو عفد ۱

 اکسامک ادن ء اع دامن ثرالا وا ءارسلا :ک اطاریغ دنعرخآ ىلع کا ا

 لاقنا لوهح جر نم هاعدا ناک ناو لقتال فورعمنم ءارشلا عدا ا ناک نا اقلطماا

 ضقانتلا ىف طربال هنا ةلئسلا تاد لبقت ۶ الا دنع قلطلا تاللا عدا من لحر نما

 ع ون هبزازب ) ک الا سلح# یف ینانلا نوک تک, لب یضاقلا سل یف نيعفادتل نوک |
 نیمالکلا نوک طارتشایف اوفلتخا مهنا عام (یوعدلا باک نم لوالانم مفدلاف رجا
 نيلرقلاركذ طّف یضاقلادنع ینانلا نوک طرش یهو هرم هرس نم ےھنک یضاقلادنع |ا

 (ءاضقلا نمیشلئاسیف قدار رحب ) ینانلا جحر یشو حجرو هب زارملای

 یب رلتوگ هسیا هکلهتسم بولا هسیا ه دوجوم ینیرانیع كن هروب زم ءایشا دیز هدتروصو |
 رواوا # باوا # یمرولوار داق هنیعضل ۱

 رذعالب ورع هرکصذ دک دتا ملتو ع هرکب ه دنروضح ورع لغوا قب رکراب دیز |

 یرکراب لوا ور ه هرکصن دک دا | طض هنس جاق رب یریکراب ل وا ركب بو دیا توکس ||

 زالوا *باوخا ٭ یمرولوا هعوعص هسلبا یوعد وید ر دمکلع علا لبق
 عمسال هکلم هنا نالا یعدا ع هب لع رضاح هنآ ےماوا هنیاو اب ونوا اناویح وا ار اراوع عابر ۱

 ( ءابت اضعلا نم م ىش لئاسم ق راقغلا ج ) هاوعد

 لاقتناهزب هلئرا بولوا یکملم كناقوتمرشب و نماناب نوح غاب نالوا ه دن دب رک: ورعو دیز |

 ه دنتگ هیدسردم مفیدلوا یسیلوتم یکیدتا انب یاب لوارشد رکب و یوعد وید ی دلیا |
 بودیا هندب تعاقا هنساعدمو یوعد وید ی دینردتیا لیعخ-او فقو هلا حج فقو |ا

 لوا ورگو دي ز سیب و تچ بودا رکح ہتفقو كغاب بودا عف د یورگو دیز یصام

 یوعدود ر دز« اد لھ و e ع هزب م دعم ند: زا فقورشد : زمانا یعاب ۱

 زادوا *باوملا ٭ یرولوا هعوع“ زا هسلنا

 ضصق انتلا تو لا ءارم ی تارا يعداول )

 (صقادت دمای یرغصلیواتف)

 هنس ر دق وش ن دا فقو یاب لوا رش «دنروضح ی اقورعو دیز ه دتر وص وب
 یضاق ه دنرلک دتا هن تماقا هنر اع دم و یوءدوید ی دینعا ملسو عس هز ا

 هسر و تچ بودبا مکج ۰ و رعو دی بو لوف ییرهنیو جاسا یب داود
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 زالوا ۷ باوا ٭ یرولوا ربكم عو قا یبکح

 هلا یعدا مث لاناربم اهکرت و تام هال تناک اهنا لجر دییراد ىلع ةنبلا ماقا لحر )
 (دوهشلایدلا بذکتق هیناخ)هاوعد مساله پا نم اه رشا

 ن دنآ هدف درد راو مقح ش و رغز ویجوا نا هدنتمذ كورع هدننوم ضرع دیز

 رارداند ورع یس هن رو تولوا توف هرکصندک تا رارفا ودر دقوب معح الصا یربع

 وید ردراویحشورغ للا ادعام ن دشورغ زویجوا هدکتم ذ ل دیز م دقه ن درون زه

 زالوا ٭ باوا # یرولوا هعوعسم راهسلبا یوعد

 زاح تام س هيلع یل نکی لاق ولو رج لاق ٥ ابا نيد هبراو ل هل صی ی (

 كيلعىلرهمال اهجوز تلاق هضد رم (۳۶ ىف ةبهلا اف نيعلا رون) هنادال ءاضق هرارقا
 (۲ع ینرارقالاف نیعنارون) اهرارقا مص  هس

RR ۳11 
 همقح ها ر دق وش نالوا ن دضرق ه دنتم ذرکب ورع ن دنس هنرو كن افوتم ورع دیز

 لواو یتلافک لورع هنروو یوعد ويد لری و ندنس هکرت یروب زم غلبم یدیشلوا لیفک
 لوا ن الوا ید رفا دنع د کف دیار هل راغا راکنا وید ر دقوب شید هک اس ن دتهح

 یروب نمعلیم اح فلط ادعب تودیا هندب تماقا هنفیدلوا لیفک لورعو هنس هقا ردق
 یتمدو حارخا ن دل افک یورع نس هدیز هرو هسلبا مکح « دیز ن دنس هکرت ورع

 هلویقمو هعوجسمرهلیا هن تماقا هني راع دمو یوعدوید لدیشعا اربا
 رولوا ٭ باول ا # یرولوا

 نام ةكرشلا هیلع یعدلا رکناف ةكرشلا لامنم اذکو اذك هدي هل نارخآ لعیعدا)ل
 ادب نکیل لاق ناب الصا هکر شلارکنا ناکناف یدلایلالالاتالذعفدیعدا هیلعیعدلا |
 ن اکل لامل ا عف د یوعد هنم عمال الصا لاملانم اتش ىلا تعف د ام وا الصا هکرش
 ى دي ىف كل سلو انندب ةكرش ال لاق ناب لامل ا ىف لامل او ةكرشلا ركنا ناو ضقانتلا
 (ضقانتلایوعدنم ۱۹ینیناهرب طح ) انهصقاتت الو لالاعفد هنم عمد هکرشلا لام
 ضقانتالذا عمنا یتینیف قفواذااماو هقیفوت نکعلوا قفوي ملول عنعاغا صقانتلااذا
 هربعو (ت)ینلبع صو یفالتخا هبفق قفوب و نکماولاما هففح ذئتنحب

 (یواعدلاق ضقانتلا یف ۱۰یف نیلوصقلاعماج) نکی ناکمالانا ىلع

 ورع بو دیاراکنا دی زو یوعد وید ك دلبا ق اتعا یب نس ند دیز ورع لوق ل دیز |[
 | ی روپ زم غلبم بوسک هتیاک هجا ر دقوش یورع دیز هس ام هديا هنیب تماقا هنساعډم
 ل دیز ن د هنرو ور ه دکدتیا ارت نس هرو بولوا توف دی ز هرکصن دق دلا ن د ور

 هعلا ندنش هکرت یروپ زم غلبم كدا تاماو یوعد ف اعا ه دین هو

 رولوا * باو لا * یرولوار داق
 اذا ةباکملا ل دب درسي و عمت هلق قاتعالا دامت ل دبا یداو ةباکلا لبقول قیقرا)

 (بسنلا ق ضقانتلا ليبق شال ىف نيعلا رون ) نهرب
 ا تاسیس

 ي بخ

۸ 



> 

 ۱۳۹ ۰۱ وا لا هم واز 0 2 نادص 9م دهد ك ركب ندورع دیز
 نکب ورد ٥ دک دتبا ددد تماقا هنساهدم دز تودنآ راکنا ود مدالوا لبفک الصا ورعو

 هع وجص هسلا ی وعد ويد یدیشعا ادا هک اس یر وب زم غلبم

 زالوا ۷# باو | ٭ یرولوا

 ادا لیصالا نا یعداق هیلع هتسا الصا تانک ام لاتف هلافکلا ےک الام هبلعیدا)

 (یعدلایوع د لطما و هنق )اهم میس

ORنوعا لڙ مر نالوا ت تعسف لباق هدنرا دپ یس هنرو هرزوا ۱  
 یدیشعا میلستو هبه هک اب یتفصت روب زم لزیم هد توک دنه طز یسەقتعم لدنه

 یراقدلوا هعفا ره هلکم 3 د کشا نییعنو زارفا نةصن نکل بودیا یوعدود

 ن د هرو شز ه دنروضحر 21 6 اح هدعب بویت ع امسا ی یساوع د لشز یضأق

 ولد ی دین یلستو هبه هک اب بودی نيبعدو زاروا فص كرو رم لازم هد نڪ دنه

 قکلوا هل وا ی دیشماغا رک ذ یتکیدشا نیبعتو زارفاام دقم د رح هئرو ه دکد تبا یوعد
 زاد ۳ هعنم ن داوعد یدزوید رولوا شلوا ضق اوع 3

 اهوداعا مت هداهشلاو ىوعدلاف طلغلا عقو هللا هجر هرج ن ءاطع رك ذ لزاونلا نو )

 هدا رانا رهاظلانال صقانتنع الخ ناو لبقتال اودازوا دزناللخالب رخآ ساحت ف

 الاقو هدعل وا ءاضعلالمق اهبف داز یضاقلادنع ادهشماع الا ن هعو ناسنا نیل تناک

 واودهاشلا نم حصد قلطلادییقتو لا نیبعت اما یوتفل هیلعو لبقت نالدعامهوانمهوا
 تککش لاقوموب لید ءاج م یضافلا دنعدهشولینالامامالا نعویضاقلاهرک ذ قارفالادعت

 هبفرعبالناکناو بای هنداهشلبقت حالصلاب فرعي ناک ناف اذکو اذکین یتداهشق
 تککشلث تسنواذکی ف تطلغوا اذکو !ذکی تداهش نع تەجر هاو ق فو ینلتذمهل هنهف

 (هدامنلاق هر زار ) یناثلا ویلوالانیب هضقانلامدع طرمشب هلک اذهو

 طحو لسم یکر ارقا ج تولوا ج هګار دو وش ل دصرف 6 د Ge نز د ورع در ز

 اعطق هلکنسن ورعویوعد هد ا دشمر و کس ند مع یو شر نونعم یواح یکعحو

 دن ز تودیا راکنا هیلکلاب ود م دمر و جد كسعو رارقا هرزوا رر دحوو ح دعا هل مع

 قیوعد ولد ی دشلوا هعضاوم كسعو ید رارفقا ورع ۵ ذک دنا هتل EAE اع نی

 زالوا #< با اوا #< ییرولوا هعوعست هانا

 درز ۵ رکصندکد تا طض هبسی لر : نوا ید ورع تودنآ ملسدو ا هورگ یی ز ربمر دز

 هعوعس*هسلیا یوعد ولد ر رہا فو اا کن معددلوا یسلوتم رو زم لرم

 رولوا هلوبعم هسردبآ تماقا هاد ای , هل % ۰ باوا 3 یرولوا

 یداولاذکو صقاتلل ععسلال- لع فقویا زایعدام ینا نم هتنرو یکلم اهنا لاقولو)

 ةقنحیپا دنع مزلبال نکل یبا فقو لاقو قفو اذا الا لبقنال هثرا ی یعدام الوا فقولا

 لحر دق اراد. یعدا (فقولایوعدق ق نلوصف) لس ن نیا ت ۳ هللا هجر

 aaa را

 ٭ ین رخ



(e # 
 22 یا زاد اهنا داف دنا نع رف اهكلع وهودتو اف یانه اھت رشا ۹

 (ضقانتلاق یفلا هینم) ال الوا ثار ا ىدا ولو لمقت ةسنلا ماقاو ی انارمم اهکرتو

 ورع ند رکب نالوا قرصتم هنس هلغو تیلوت کلاراقع کد فقو كفقاو ورع دیز
 هدعب هن دالوا دالواو هن دالوا هدعب هپ ودنکی نس هلغو تیلوت كراقع یکیدتا فقو لوا

 ورع الاح بودیا طرشوبد هنلوا هیحوت هنتکسهرب هلک احیآر ضارقنالادعب هنس اقتع

 كناراقع فقو لوا ک اح هلغلواراضرقنم یساقتعویدالوادالواو یدالوا تواوا توف

 یسهنس زوتوآ قباطم هنس اع دم و یوعدوید یدیشعبا هیچ وت هک اب یس هلغو تیاوت
 هرزواررحم هجو نس هلعو تیلوت كارامع لوا رکب هدکدتنا زاربا هفقو رب خ روم هلبخم رات

 یسهنسر زوتواو راکنا وید یدیشعا طرش ةمدالوا دالواو همدالواو هک اب نوا طرش
 توئد کب هرکصن دکدشا هننب تماقا هدساع دم دن ز بودیا زاربا هشقورپ خروم هلی رات

 یرغتو لید ت نکل یدیشَعا طرش هرزوا ر رح ه>و یتسهلغو تبلوت كتازاقع لوا ورع
 دمدالوادالواو همدالواویک اب نس هلغو ترلوت بودیا ع وحر ورع هلفموق هدندب نطورش

 زالوا *ںاولا # یرولوا هعوعسم هنا یوعد ود ی د.نغا طرش

 هیعدینا المال اک هرمغآ نیعب رقا نم راحل ا ف هللا دج ر نیدلا لالح مامالایضاةلارکذ)

 (0ینلئاوا هیداع) دیاصووا ةلاكوب هرغلهیعدب نآ تالعال هةن
 نوحا اشار دق وش نالوا « دنزدب ئش هترو هرزوا قلوا ن دنس هکرت كنافوتمورع دیز |
 هرکصن دکد با یوعد روند یدرشعا هه 0 عوا مغص ی هز و زم ءاشآ هدننابخ ورع |

 ې ايشا لوا ورع ه دعب بويل وا هم ات هبه هلکماعا ملت اکب یب هروب زم ءایشاورع دیزا
 هنتبصو هرزوا ررح هجو لورو یوعد ودر دشلوا توف ار صم بودیا تبصو هرکب
 یی هر و زم ءاہشا دیز هلل وا دع اسم ٹا تولوا هلو عمو هع وع“ هلا هاب تماقا

 رولوا #باوطا# یزولوا رداق هضفح نوا رکب بولا ن د هرو
 نالوا هدن دی لورع دنه هدکدتنا رت یورع لغواو یدنه یس هجوز بولوا توف دز

 لزم ه دن دیزورع و یوع د ویدریو یدصح ر دن دنس هکر دی ز نوجا لزم
 هندو E | مس ۳ دم ورع تودیاراکنا ده و یوعد ولد ی ها هبه هک اب یرو رد

| mg aa manana n naar ee aaah aan enan 

 ردو وش نالوا هدنتمد مدعم ندرغاهه اسیر ول رم نر دز تولود دنه هدکد تا

 هعوعسه دسانایوعد وید یدیشعا عن هک اب ه كنس هام لجؤم رهع هجا

۳ 

 ود ردن دنس کر لد زنوحآ ههل ارد وش ناو هدنلزمم لدیز دنهیسه>ز لاافوتم دیژ
 بولوا ندافوتم ورع جوزمدقم ندموق مزارف یر وب زر: علبم دنه هرکصندکدتارارقآ

 هعوعته هلا یوعد ی زو م فب ز ود ردکراغص الوا عد دلو یرلیصو

 (هیداملا نم نیتلتسم لبق هلم ترم )زالوا # باوا # یمرولوا
 یروب زم لم دیز هرکصندک دا نم ضبقو ملساومبب همولعمنع هورع ینلزمتالمدی ز
 هلی رط هعضاومرک اساهدقم یروب ره لزم نیدب ز هلکماعبا عب ور بودی مشتسا ندورج
 3 زالوا # باوا یرولوا هعوم هد نلبا یوعدن دور عوبدر د مله ارش سالا لبق مدينا مس

1 ۹ 

۹ 
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 2 الا ف الخ ) صیثلا هبل اصتا نا شاه ابا ۳ نم حي | لب ریال هم هم ۳

 هلکماعا عادا دیز بودا ماد ند دیز ی ها ردو وش نالوا هدندب دی ر دنه |[

 هعوعس» هلا یوعد ن د دیزوید ردم م عادنشانالبق یروب زم علم دنه

 زالوا < باول ا 6 یرولوا ۱

 اهنم الك نال بلاطال كلا یوعد عنيراجتسالاو عادینسالا و تاهنسالاو يارس
 اضقانت ه دعب بلطلا نوكيف ديلا ىذل كالم ؟ ملا كلذناب رارقا

 ) یوعدلانم ءارشنسالاقررد )
 ماسذقا یررمسا ردق وش یرلقدلوا كلام كارشالا لع را هنسک جاقرب ند نیلسم هارخ
 هروب زه هد راج بودا لاخدا هتمسد هرزوا قلوا ن د ا هب راجر هدنرلکدتا

 ندنرلعما هرکصندکد تا صدق دی ز هلکعا تناصا هس هصح داذیز ندر دنسک لوا

 لبق هبا قیرطوب مدینعا حارخا و یس ن دب رج راد القتسم ی هب راح لوا ن ورع |

 زالوا#باوطا#یرولوا هعوعس# هسایایوعد نددیز وید ردمگلم منبماسنقالا

 وبدریو نمت مدیشعا عب هشورغ شب زوب ی هیراجر هلوتموش هکاس ن ندورم دیز ||
 ې هیراج لوا نب بونود هلکمام هديا تابنا یتساعدم دیز بودیا راکنا ورع و یوسد ||
 ع هش ورغ سعی ز وب نالوا یلثم نم یب هیراح لوا دنس مدیشعا لیکوت یتس هع |

 هعوعس هسا یوعد ود رب و یدلاق هدکد ی ره زم نع تودیا Ê ضرقو

 ۱ نالوا اوچا < یرولوا ۱

 فنالا كلذنا یدأف هنانآ هنکع لو طارش و ارشب عیم نع مهردفل ارخآ ز مع یعدا 1

 ea E E r a نیا
 + نام زارو عف لصف #

 یو يسم سا راد یساوعد فذق دح نانلوا لر رذعالع هنس شد نوا

 زاذوا *باوبخا * یعرولوا ۱
 یصا اوا مکحزوجمالی - اهم سلم اوعد E هتس نینلنو لدهاوعد دلال كارتولو :

 ون تم رک نا قاثلا و اجا نوکی نا اهدحا راذعا هنلسالا نيم دقتلادنع اهب |

 هلا مهجر نی رخ الا ضعب لاق راج اربما هیلعیعدلانوکین تلاثلاواهیف فی لو غل ل
 مهضعب لاقو ةوابصلاریغةروکذ لا هلثلاراذعالا یدح بال ااهدعب عجسالدنسنیئلن اهکرول ۱
 یواتفل اینک د LK ̀ روک د اراذعالایدحار 4 اهدعب عمال نس نیتلفوتساهکر تو ۱

 ق ننس تالت | تیک و لهل هلم اهعاع+مدعیقدباورلا نالهقیعطا قم هد فالخال ل 9۰ نکل :

 هنماه عام“ مد قبول قن لالا اق اوت وضارال ۲
 ق نيوه کر دعب نما عام م دع قەن وزاو ةن زمالایطارالا ف وهنسنشلناهکر دعد |

 ازوجالا دهاء تلتلا قوفاع مد هدفی رص” رار | نح توش ةفذولا قاما وقال یک رالا

 | فا نکلاضبالعلا هنهلف كالمالاو ذی ربمالا یضارالا اماوهنمافوخ اهقوفاملاد راجا |
 سم سا

 سوی

 i نورح تا ۷

 س تر یک رخ ا حتی سم م موس س تم م س س مصمم ید نسخ

Ti. SOA ̀  



 وسوسه granary ی 00

e ۷۱ ۴ 

 [اهطسوارومالارمخ وتلا ناار ا طو ااه د وکلاهلکق هس نداد هفام کذب دوزخ الا
 (یوعد)ا باک نم یدملایوغد لط ایڈ هازال یواخ) ۱
 اه هن رولا حار عهبح لحر زر هتدلا ی هوا یف مالسالا 2 لوقام (

 نکاس دندنا ق هاوحا و دةس نرشع و هاچ ماقاف رفسنا هرببسه نه لقا هتدلاس و

 هاوخا عدی ن الا و ماو دالوا نع تام د اتش هلع اعد لو رذع ربع نم هدلا تالق

 ناطاسلا :رضحوامهاوع دعم! ل اه ابهرد اا هذهلفدز مذ ق ناک نات ےھیلع

 رذدعر عند ةا مک ا تک یوعد عاجسا نم هاضعلا جو

 اههاوعد عج ال ٭ ناو

 هصالخ اینک تاعوصا صعب ءانتتسا «ناکلاونامژاب هدییشنو هصرصثزوک ءاضعلا (

 بجو عیسال هنس رشط هسجخ دعب یوعدلا عاعش م دعب ناطاسلارعا ول اذه ىلعو
 (تاداهشلاو ءاضقلاق هاشا ) اهعام“ م دع

 عو“ یساوعد ص رع فقو نانلوا بر نعال هنش قرق

 زالوا # ناولتا * ییرولوا
 هرعتعم یو وأن یی سیو تو ا NE عاجس |یصاق و

 یز هفت رمو یرطان یسلوتم ا مقاو هد هدلب لوا یرامعرب عقاو هد هدلب رب دیر 4
 یجدورع تودنا م !ہدو حج هورڳ هكعد و طه. هرز زوا تک هنس لقب هدرا ههجاوم

 دز رح و رطان و ینوتم تودیا طی ه رروا E هدنز هه جاوم هدا ز ند هنس ژوتوا
 رم ره فقو م دّقح نک هد وق ره ننس را وع لوا ه رکصذ در ,رکدسا کس ر ذععالب

 زالوا اتاوطا ٭ ییرولوا هعوعسم هسلنا یوعد یلوتم ود ردندنتالفتسم

 ذوو هنیرزوا لرعو عاما یتس اوعد كانیلوتم یضاق یرلفدلوا هعذا ر هدنر وصوب
 نفقات هسلنآ مکح هنو یرامع و لوف یفزاتدانهش هل رمشب ورکب هلعامش

 زالوا # باوا # یمرولوا
 نماهنا ىلع ةنراج ضرا ىف مالعلازپ رعنا هلس مانالا یفمو مالسالا جش لوق ام)
 فرصتع نم اهرحأآتسب یرخا هج ىلع ةفوقوم سرب ةسورغم ر فقو تالفتسم
 نس نیسچ ٩ دم هم ولعم هرجا هنس لک قرا یوو یلوتم نم یررخالا هالا لوت

 8 :ق یوعدلا تاک اد الغتسم ند اهنایرخالا ههل ادل ول فر صد نگ دحا عدیل و
 .هلوتم یا A حد شکن الا هلا EDN مه دل ا

 نيج رو چاد هاوعد عسا لهف ةها تام .ED E نم اهنا یداو نیس تس

 هاوعد ال <ناوطا ٭ نروج ام ازوتفا هجولا كلذ را كشن ۱

 هلا ماقا و ضاق دنع | ایوا ارت و ربلا فدو وتم یل ع دز اهامدا اذا هر وصل" هدهقو )

 یرخالا ةه را دی ز ےکحو هتنبلبقو اوع دین سان هاعدا امیلع
 رخ نفحال # تاوطا # انوتفا هم دفن لھ



fy 
 توکسرذعالب هدر دم ول تولواهنکاس هنسزولوا هد هدد ر هلادز ندمالس ا اشم دنشت ۱

 معحردعوش هدنتمد دب ز مدعم ند هروکذم نینس دنه هدفدلوا توف دز اع نکا

 زالوا * باوا * یرولوا هعوع- مما الب هلا یوعد وید ردراو

 ئر سان كس ردیا یوعد ند دب ز یروب زم صوص> هکاب ورع جور دنه هدیروص ول

 شا عنه هلبادکاعنم هلکعد هلو درحم یدیشعد زالوا هلصاح هدناف یریغ ر دیا بیعت |[
 زالوا *باوطا# یمرولواهرداق هیاوعد ند هنرویروب زد صوصخ بود رولوا

 ندنسهفناطیرکسع نالوایلغتورهقندنسلاها هدلبلوا هنی لدی ز ندنسیلاها هدلب رب |

 هنس یدی نوا یلغتو رهق ورع نکل بولوا یساوعد هعلعتم هي هقا ردقوش هبا ورع |
 یلغل و رهف كورع الاح هسام هدا یوعد یصوصخ لوا هدندموب دیز هلعلوا یداعم

 ادینماما یوعد ندنبیروک ذمصوصخ بونلوب هدرارفس هلبا ےب هعفد حاقرپ هدنسانتا |
 رداق هعنم نداوعدیدب ر ود زالوادعرعسم لاوعد قح حلوا ھل وا

 زالوا *باوطا# یرولوا

 هلا هلحوم و هلع هراجا هنس رکی هدنز ههجاوم كز و دنه هناکد فقور دیذ |]
 ناکد بش ر زو دنه ا نکا توکس رذعالب هدندم ول بازو دنه تولوا فرصت

 | هعوعص رادسلب :ایوعدوبدیدیاهدرعرصت هلا نیتراحا مدعم ند هزول زه نینس م ودر

 زالوا ٭* باول ا »< یرولوا.

 كماخ هلاص هلبا نیتراجا هناکد فقو رب لارشالا لع ماخ ءدیماو كب فسوب و ی

 زر رهيس هلحوم هد هروب رعنینس بولواراف صتمزواصتم ند هنسزوتوا هدنسههحاوم |
 نبنس ناکد لوا هل اص الاح نکیشعا توکس رذعالب هدندم وب هلاص نور و هب لوتم
 شاعت هلکنا بولا ئ حسا ارك را رول رم ی دلتا هدم هزاحا ت 3 2 ےب مدعم ند هم ود ص ۱

 زالوا * ° باوخا* یرولوا هعوعسف هسلبا  یوعد وید مدیشمرپ و ویدرلنوسیا |

eالامویعدلایوعدل | هدد ا با  

 هنبتماقاو یوعدود یدک ملسلوعب هک نکا E ۷۳ ملو

TRE :رولوا * تاوطا # یرولوارداق  

 رادلا هذه عاب یعدلانا ةنببلا هيلع دما ماقاو هلاهنا لجر ديف اراد یدا لحر)
 | تباغلا قح ق ءارشلا تشال و یدلا هنن تلطب و هند تلف | کد اعلا نالفن د

 هند تئاغلااهضیقو اغلا نالف نم اهعات یدلا نا ناده جاا ین نا الا .

 (عیلا و یدادغیلا مناغلل ت انببلا حح دیر

 هضقویوعدتارکب تولو ۱ یيح هی اردقوش ندتهحنارلف ل 1 ارکد هدکتمد ندر ج دن ز ۱

 ےس ےس ر ر ی صا ماا ا مہ ١ | -
eta 

  ۷وادر 

 | هروب زم تدم هدیز ورعهدک د تادا مم یوعد ند ورعیرو رمصوصح دیز هلغْوا لث از

 مس هرکب یره لوا ازم دی زو شوم ر رار نا هلند دن دنه 1:

 | ادا هرکب یروبزم غلیم ام دقم نب ورع هنپلإ ةماقا دعب هنتلاکوو یوعد ورد م یلیکو ||
 عدد یدىز كدا داد کا هنسأع دم ورع هالا راکنا دزو یوعد وبد م وا



ه مدعم هنس نوا وزع لود نالوا داعم هفر 3 دب و
 ۱ او تولوا هکلام هک اب ها دن

 1 ض قو انشا همولعم نع ندرکب مدقم دنسجوا نوا سی, دزە هدکدتا ا یوعد ندد ز ۱

 | تماقا هتساعدمویوعدوبد نسکلعن الابولوا هدمکلم اد هنآ وب ند رات لوا بودا ||

 0 سم ذی کک ا رک لامف اوعا ةسچ له r AE ا !داو ) ۱

 كلا زکلورع لا اذا مع دیز,یوعد عفدنا ه هلع " نهرف یتفتعاف م اوعا هَتس ذنم نکنم

 لبقت هيلع نهربف ن الا یکلم تنا و ماوعا ك ۱
 1 کلا حسفی د و

 اد ز نس ندورع نالوا یراتحم یصو هلاصبا هرودنک یتس سس ىس هبرو كنافوتم دیر |[
 1 یوعد ولد رب و هرب هلدلا ندرکر نح هجا 3 دق وش نالوا ندنهج ٰنالف دادا

 چدرارقا یخیدلوا مب کا ر,دعلوا نالوا ند هرول رم تهح هدد رگب هدنناج |

 طب

 ماقاول نح یلاعت هنا E e E نو ی نیدلا بش لک ) ۱
 ئا ال نیعلا ضبع لیکولا و هتن لفت هأربا وا هنم هافوتسا نیادلا نا ةنسلا هيلع ىدا |[

 (ذموصخان هلاکولاق ررد ) اهکلعال

 یرو زد علم ورعو یوعد وید ردراو ممح شا ردقوش ندضرق هدکمذ ند ورع دنا

 تولود ا هدیآ هب تماقا هتساهدم و یوعد ولد مدیشعا ادا اک این هد هداب نالف ۱

 ب ودیا یدو هرزوا یعرش هجو و یوعد وید مدیشمری و هد هدلب یربغ كن هدلب لوا ||
 رولوا ۴باوطا ۴ یرولوا رداق هعفد یدیژ هسلبا هشب تماقا هتسامدم

 | هن رف یف هتدا لا 3 دنبلا نم نگو دنفرم قوس ىف هتدا هصح لاقف افلا عدا )|

 || یوعدرمض نمک. قیفوتلا ناکمانا ىلع لدی اذهو نکع قیفوتلااذا لبقت نهر و اذک |
 || قفوا اذا الا اضقانتم ناک اراتهب هبادا لج نهرب م دنفرعسب هند, ءادا یعدا قیفوتلا

 ۱ ( هیداملاین اذک ۱۰ یف نلوصف )
 ۱ ی ور « هدکدتا یوعد وید مدیا شش ا ارشا مدعم هنس سإ یس نسوق ندورع دیز

 || یوعدوبد یدیشعا 1 هدنکلم بولوا یلوق كن ها دنه ِ
 رولوا >۴ناو ا < یرولوارداق هعفدیدب زتلکدبا هنتماقا هنساعدمو

 | دبعلا ماقاو نوئراولا نت و توما مويىلا انا كلم تشک كا مالغىلع رول یداولو )|
 | تابا ف بثاغلا نعامعخ بصشو دبعلا هس لبقت فتعاو نالف كالم تنك ى نأ ةن |
 افا ماقا م هب یضقو یتقتعاو ن الف دع تنک ی تآ یدا اذا قاتعالاو كالا 1

 (رغلا نع قتعلا ف نتفملا هنا رخ ر) لیقنال ی دبع

 توبدمدیشلوا دازآ هلا قیرطو و ادا ه دنه یر ول رم علیم یدنب بوسک تاک ھا

 ءاسا هندی دز روا وک تولوا EA : یسوعد لورع هلا ا

 ( قاتهسالاقررد )ورمل اکلم لعح و هتب رګ

 | دز یح هلغلوا عب هخار دقلوا نالوا ند هرو زم تهج هدنتمذرکب ورع هدنراکدتا

/ ۰ 5 1 
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 ماقا هتح و رمه رارفا لدن ور ر هنااا اکنا هلکلا هرو و یوعدولد (یدنتسعا

 زولوا # باوا ٭ یرولوارداق هعفد ی هبرو كددیا هن

 قحورارقاوهف نالفل نالفدنع ةعيدولانموا نالغل نالف لع نیدلانم ام لافولو )

 یرب هلرقما ىلا نویدلاوا عدوملا اس نا و هلرعلا ىلا هلسب و رةلل یعیقلا ۱

 ( هبزازملا رارقا لئاوا نم )

 توف هدلاح ینیدلوادی زا ندنسکرتقوید هرکصندکد شاانب لزم هد هصرع فقورب دیز |
 یهحو ی داع لاقتا هلیلوتم یر هرزوا كنا ان ب نوا فقو ییاتب لوا هدقدلوا

 دب ز هدنروضح یسنلوتمروب زم فقو یرلنباد نکنا هرزوآ طض یدالوا دياز ز هرزوا ||

 هدنراکدتبا یوعد ندندالوا كدیز وید ی ۳4 تب هرزوا تبکلم نوعیسعن ییانب لوا ||
 انب نوح فقو هدنت الادب تح بودا ان اعربت نوا فو انب لوا دیز للوتما

 ندا هم تماقا هنحوشهرارقا دی زو یوعد ود یدیشعا جدرارقا یتکیدتیا

 رولوا # باوا #ییرولوا رداق هعقد یرلنباد

 افقو ناك فقولل هوك یون ول و كلذ لف اش ونیلو ی اذا ینحالاو )

 ( دالوالالع فقولا لق ررد )

 ینوک یعسب نوا كمر یس هنس زومط زوتوا زوب كب ندنس هرو كناذوتم ورع دیز
 ندروب زه نم بودیا میلسلو می هعونتمادعتعا هنورعزومشب كرم یکداهورعهد هرهأخ صم ۱

 ندنسهیفاو هکر یدیشلاق هدنتمذ شورغزویشب كب بوریو هک اب هدننابح شور ك |
 یاهو توف «دنرفص ےہ هنس ید اتوا نوب ل ور مارو هدنر کد ایوعدویذ كرو ا

 هعف دم یساوعد لدیز بولوا هلویقم را هسلبا هنن تماقا هن رااعددو یوعد ود

 زالوا # تاون # یمرولوا
 تحدیا هند تاقا ادتکدتا ملس و عیب هعوتم "هعتما ورع هرزوآ رر حو هدنر و وصول ||

 زولوا ۴ب و سرود هعلانادتس کت اور۴ یروه زرد و خام یاد ادور

 تنھرب ع مو ق هبروم توملیع تراولا نر ول ق بش هاتف بزار یک ی لخدن# توما موي ۱

 تا اخد لتفلا سا حاکللاب اهل یضش مویلا تالذ لول الت ناک رونا ىلع هارلا
 انه لوتعل ۱ نا یی 7 یاا تاهریش اذک موب لتف هنا لع ثراولا نهرب ول ت حح ءاڪوأا |

 هن زار )ت تا ارلا و دوععلا عج - ادهلیعو لیفتالمویلا كلذ لیا اک

 تا نمحاکنلا یوعدنم ۲

 ردراو قح هار دقوش ندتهج نال NEE اد ز لادر کی ورع ییعوا كنافوتم دز

 یوعدولدمدر و هر ونشا | نالوالرصو هدک رد عرض یرو زم علم رکب و یوعدوبد ری و

 هرکصندکد شا ۱عفدیورگبودیاهن ذر ,تماوا هتساع دعرکب رل هسلداراکنا ہلکا ارشد وور عو

 یزو ر >علبم ور / دسل وا توق سد ندملا ندرمُدبیروب زم علبمورع

 رولوا باوا ۶# یترولوا رداق هلا

 1 هل موم ندا یرزا هّطوا یو نالوا هدنفرصت هلا نیتراحا دز نالوا هدنشاب گیم نوا ۱

 4 هورک ۶
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 نرخ یصو رکب هدی ز بوناوا رخ هلغاوا حلا دشررع دز هرکصندکد: ا عارف هورع ||

 ۱ ندورع یرا هطواوید یدلیاحارف رادمب هکاس یر هطرا دیز ندورع رکب هدقدنلوا |

 یوعد وید یدلبا غارف یا لبق هکاب یرا هطوا لوا دیز ندرکب ورع هدکدتسا قلا ||
 رداق هعفد یرکب كګدیا تابنا هدنروضح لوتم هرزوا یعرش هحو یساعدمو

 ۱ رولوا # باوا »< یترولوا ۲
 الا ریشصک هماکحا قنوکف یه هب و رعک امهدنع و قسقو هفسب فلکه رعالو) ۱

 ديلا سیل دیشر ریف غل؛ناف ( اصن را یفریونت یخ یا دالبنساو قاتعو حاکنف
 ادیشزنکی!ناو هبلا اس هدعل و 9 هفرص ا صف ذنس نی رشعو اسجخ غلب تح هلام |

 ( رجا نراصبالارب ونت )
 هدکد با یوعد ود ربو م دینمریو هما ردق وش هرزوا قلوا ضرق هکاسند ور دیز

 ی رول زم علبه دت هلک عا رحاودر و هر :نکل ادر و شورخردتلوا نسكحرک ور ۱

 رداق هعذد ین ژ سلنا هتد تفافا ساعده یوعد وید مدرب و منی

 ۱ رولوا < باوجا ۴ ییرولوا ۱
 نکلو ىلا تعفد عن لاقف اضرق مهارد هرسّشَع كيلا تعفد یتا لاق و رخآ ىلع یدا )زا
 (هیداع)مح# فد اذهف هنبلاماقاو هبلا تعفددقو نالفیااهعفدانا یتترما |

 یروب نمغلبم مدیا ملتو عیب هب ها ردقوش یمربکراپ ددع نکس هکاس ندور دیز |
 لدینمر و ویدرپ و هرکب بويا عب هک ابیرارکراب لوا نسور هدک دنا یوعدویدرپ و هک اب

 هعفد ید ز كحدنا هتدب تماقا هنساعدمو یوعد ود مدری و هرگب بولا یدنب

 رولوا 6 باوطا # یرواوارداق

 ویشا بودیا یخدرارقا قیح بولوا متح شورغ نوا هدکتمذ ندورع یکیرشاقباس دیز |
 رشب ورکب ندنکرش لام نکل ردغ كس ورع هدکدتیایوعدوبد كدیشمررو یکسع |

 ندروپنرمغلم هدعب لبا لیصعت یشورغیمرکیلوا نس بولوار.>شورخیکی هدنراتمذ
 ندضرقک اب نوحا قمردنانیا هککح هرو یهصح هک اب لیصحتلادعب نکا ری و یهصح |

 دوخاب هدکدرب و هک اب یم هصح شورغ نوا لیصحلادعب زا كسقرب هرزوا قلوا كنيد |
 اأ یان اهیلع ءا بود اهعضاوعدتعدوهشلایدلوید لاکسع دک بلک ساب ندا |

 | یدیزكحدیاتانا هرزوایعرش هحو سام دمویوءد ویدمدیشمزاب یکسع بودیارارقا

 رولوا # باوملا ٭ یرولوا ردأق هعفد

 | ىلاع ةينالملا ف كالرقاینارخ ال لوقي ناب دلی رارقالا وجمال هتل عیب زوالا |
 ۱ ارقا هکلعال تح هرارقا مصیال رارقالا داسف ىلع اعضاوتو یرادبوا

 ( عوییلانم همتا عبق عيادب ) ۱
 || یوعدوبد نسلالحو جوز مب نس ند دنه نالوا هدندی ورع هدنروضح ورع دیز ||

 | تر

۱ 
 قیلطنیب هلاکویدرکب بودیالیکوت یرکب نوا قیلطت یی نس هدیز دنه هدکدتبا |
 ۱ یحدورع یوعد ود فسا مور هور یگ هرکصندقدلوا دسضعنم عدع هوا :

 س لل ےک س 8



 يک

 راکنا هیلکلا دن ز تولد ملب یقالط و حاکن مدعم یدنه دیر مدشعا ح ور ی در

 یسدح هز لورعدنهبولوا هعفدندیساوعدلدن زك دبا هنتماقآ هتسافدمدنه هسابا ||

 رونلوا تاوطا ۴ رووا ء اقا هدند هرزواقلوا

 یهویاشلا هدهب تحوزتو ییعاط دنکلو او هنآ ها ت روا 4 ای تلاقو هلالحو هنآ صا اهدا یعدا (

 قالطلل ةنببلا ةماقا اهیلعف هقالط و لوالا حاکنرکنب و اهجوزت هنا ینانلا یعدیو هدیق
 : ( نیعلارونو هددام این اذک ۲۰ یف نیلوصف)

 نالوا ةاعص هلبا یعسارجا درو یکی دتبا نمت عفدو اتشا هم ولعم نم ند ورع كلدب ز
 كن هی راج هت یضاق هدقدلا ند دز مکحاو تابنالادعل بوقح نسم رکب هی هیراج |ا

 كع تعحایع هورع هللاروب نم نت هدعب ا ۶ هرزوا قلوا رجا درو یمسا|ا

Eدر هبراح نالوا هام هلا ی مسا خر لک کیدتا ضہقو اشا همولعم ن كده  

 اىن E ناک مکطاو تابثالادعب بوقح قسم ركب

 2 هدتح هرزوا قلوا رجا درو یعس سا كز هب راج هدقایعسا نیح ورع هدکد تا هندي

 ید ز هد زالوا دعو ب اوا صفات يرو هلیا سا رن خر لک الاح توتلوا |

 زالوا # باوا # یرولوا داف 0۳

 عوج زا ینشلا ةدارا دنعو مسالا كلذب تقکساو ةردلا ةرص اهمسا هب راج یزتشا ) ||
 نع تقحسا لاق ناک نا ی وعدلا حح نابلا ببضق اهمسا ةن راح نف ق“ لاق |

 فيرا تالذباهفرعام دعب ىوغدلا عنمال مسالاق طلغلاو كنم تيرشا یا ةيراملا

 ( دن زارملا یوعدلارخاوا نم ) نامسا اهل نوکی ناز زوج هنالو
 عاتم ند دیز ورم ع۵٠ هرکصندکدتنا ضد و اشا همولعم نع عاتمردعوش ند ور دیز

 یروب رمعاتم تولوا لوسرلرکب عیدلوا هداتمدخ ن ديرو یوعدوبدرب و ی لرو زم

E Eلسننیاتم نس ورعو یوعد وید مدیشعا یّبشا نوعا رکب هلاسرا  

 te : كحدیا هنن تعاوا هتساعدم ر ۽ سان اراکنا دزو یوعدود لدش < ارشا نوحا

 رولوا ۴تاوطا۴# یرولوا ردأق هل نددب ز یروب زم

 ارصح رلروب رم ه دکدتیا كرت ییز یشادنرق زقو ی دنه یس هحوز بولوا توف دیز

 رکب یاب “ ادب ز بودیا روهظورج هرکصندنراکدشا ضیق یدیز هکر هرزوا قلوا هبراو

 ىثارو ضرفلادعب ءالو ةيببسلا ةب وصعلا تح نم بولوا قتعم ءلرمشب سابا كماباب من
 لصالا « a و رک دی ز بش زو یوعد ندش ز وبدرد هر هکاب

 ردلصالا هرح جد دشیاع یسانا كت دج دخ تولوا داوتم ند هګدخ یس هحوزنالوا

 هسابا هني تماقا هنساعدمو یوعد وید ردشعالوا یراط قراللصا هب رالصا كراروب نم
 رولوا ¥ باولنا# ییرولوا هفقدنم یشاوعد لورع

 | ةدذا هب رخ ركذ لصالا ةد رح ف طرشو هنا ینانیغرلا نیدناربیهظ طورشیرکد الا
 6 هوس دنا یا واف هردعأق ) مالا ۰ شد رخ طر شاک مالا ما ۱

iتاغرکب ورعویوعدوبد یدنلوا هقرس نکیا مکلم نوگاعاتم نالوا هدندن لورع  

 ٭ لوح



fry ¥ 

 زداق هعفد یدیز بودیا هن تماقاویوعدوبد یدینعا ےلسنو عادیا کا عاتم لوا

 زالو | # باوا # یعرولوا
 ةموصخلا عق دنبال ةنلا ماقاو نالف نعدوا ديلا بحاص لاقو نم قرس یعدلا لاق) |

 یاعنهللا هج ردع لاقو ناسک سا وهو هللاامهجر فسوب یاو ةغِنح یا لوق اذه هنع

 نوححكأا مالا دعا هلعو ناسسالا حلاو ییاصیسالا ل اق عفدنت
 (یوعدلا باک ی هغاب ولطقل یرؤدقلا حح نم)

 بولد میفک هروب زم غلبم نیرکب هدک دیدر دراو 2 هقا ر دق وش هدنتذ ور دیز
 نالف ورع رکب ۀ دک د تیا ی وعد ن د رکب یروب زم غابم دیز نکیا بث اغ ورع هدب

 لیفک هروب زم لدب یخدنب بودیا مالا هدنسهلباقم لدب ها ر دقلوا ن دنس ییهعطاقم
 جا د9  هیسلادز تو هه تل اف لغم الوا یعرش نرد روب زم ملبم م دشلوا

 زاملوا # باوملا # یعرونلوا تافتلا هناوق

 نوا راق اهب لفکت یذلا فلالا نا لیفکلایعدا مت هرعاب فلاب لجر نم لفك ل حر )

 كلذب ل لوفكمل ا رارقاىلع ةنبلاماقاولو هلوقلبتبال ابجاو نوکیالام كلذ هبش اموا رجخ
 لیفکلا ناکولو هيلا تفتلب ال بلاطلا فلخ# نا داراولو هتندب لبقت ال دعج هل لوفکااو

 لاملا ناك هنع لوفکلالاقو بئاغ هنع لوفکلا ىلع مجرب نا داراو بلاطلایالالایدا

 لام اءاداب موف هتنیب بقتال ليفكلآ ىلع ةنبلا مقي نا داراو كلذ هبشااموآذنیم نوا اراخ |
 أ نم لالا خب نا لبق بلاطلا رضح ناف هاصاحو لمصخ باطا هل لاقت و ليفكلا ىلا

 ليصالا یرب كل ذ هبشااموا رج نمت ن اک لامل ا نا ىضاقلا دنع بل اطلا رقاف لیقکلا

 ےکح ہنی رزوا رکب هلافکلا مک یر وہ زم غلبه یْط اق ی رلق داوا هعفا رم هدنروصوپ (لالاب هلانکلایفهیناخ) اعیج ليفكأاو

 هعفا رح هليا دیز تولوا رض اح هرع نیدلا ن درک, یروب رم ملم دیز ه رکصندک د تا

 هسلبارارق! غی دلوا ما ملا لدب هرزوا رر هجو لرو زم غلبمهدنروضح یصاق دیز هدقدلوا

 صالخ ن دنس هبلاطم ل دیز بولوا یرب یراتمذ لرکب و ور
 زرولوا # باول ا # یر ارو لوا

 هلهجوأوا مدلبا اشا هم ولعم نمي ن دس اغ رکب ت وجا لزمم نالوا هدن دپ ورع دی ز |

 هسددیدیشعا ملستو عأدیا هک اب رکب یروب زد لزم ورع هدکد تبا یوعد وید ر دكا
 رولوا # باوا ٭ یرولوا هعد دنم یساوعد دز هتدب الب ۱

 هح الب هموصخ ا تعفد ییعدوا دیز یا وه دلا و ذ لاقو دیز نم هتیرشا لاقولو)
 هتهح نم ديلا یذ دی ىلا هلوصو نا رهاذغااف دب زا هیف الملا لصا نا ىلع امهقداصتل

 کالم دب هل نوک نم یلع حصد انا یوعدلاو هباسن دپ لب هموص دی هدي نکیزف
 (یوعدلاباک نم نوکبال نمواصنوکینیق ررغرر د)

 كدنهورع هدک دا لری دیز یمادنرف زا نر والو یسز یانا بولو! توق هر وص دنه

 بولوا مهح وکنم دنه هلهجولوا یدیشعا جوزت هک اب یدنه هدنت ایح وتم رکب یسااب



 ی ۷۸۷

 E RE دنرف ۰ لروه بود !عاض IR هدوعاصر

 هعف دنم یساوحد ورع راهسلنا تاداهش تروع یناو لحرر دوخاب

 رولوا # با | ۶# یمرولوا

 OE 0 رهاصلا همرخ رارقاوا هبرارفاوا قالط یوعد هود دو جاکتلا ید اولو )

 (هرخاواق ۱. ق نیلوصف )
 نالف هدکه ذ.هادیز ند رکب غولبلا دعب ورع غوار معص راو اصح كن افوتم دی ز

 | هدکوخیروب امن رکی هدک دنا یوعدوبدردراو قح دلار دقوس ندنهح ۱

 تماما هم اجدمزکب هانا راکنا ورعو یوعدهند م دلا ملساو مفد هرم E ا ارات

 تب وا × تا ا * یرولوا ر داق هعود یور ,چ حدی هند

 حا ردق وش ن دنع نارفعز هدکتمذ ؛ ءاد زا ند زکب ورعن نراو RT دز

 ییمکیدتنااداهدب زنیح تودنا ادا هدن ز یروب رد علبم لب شکن و یوک دود رو ردر وقح 1

 ررخ هچوررکب هسلباراکناورعو یوع د وید ل دينا حد رارقا نس هدنتايح ك دیز
 ر داق هعفد یورع كم دیا هنب تعاقا هنحورشمرارقا

 رولوا # باوا # یترولوا

 || ییعوایدلا كالم وهوا هل سیل دملا نا رقا هیروم نا هيلع ىع دملا نهريف ارا یعدا)

 كور هرزوا

 رادلاو تام هانا نا هرارقا یلع وا هبال نکیل هنا ه دعب وا هبروم توم لبق تراولا رارفا ||
 )۱۰ نیلوصف 5 و هلک ناک هل تسال

 ۱۳ دّتم ذ ۱۳ SNS EE دز 1

 لواو قا افک كورع هیروو یوعد وبد كرن و ندنس هکرت یوکس علیم ی دن وا ل تک

E 1ردقلوا نالوا ندضرف هدتمد لکت دی ز هل راغار اکیا ید ر دد وب  

 یز ول زر د علبم م 3 یلدا دود بو دیآ هلن اا هند دلوا لشک كل ورع دیس ها

RR AEفک یر نوک ےکح  aEخار دا شف دنا رک  

 هعف دم یساوعد لدی زراهسلبا هننبتماقا هنن راعدمو یوعدوبد و

 رولوا # باوخا < ییرولوا
 ر ,E هلعمال وا قورعم ثراو یربغ ن د دنه یس هحوز هد ره اط كنافوتم كدا

 اودا روهط ر a کت دک دن :ا صف ورع نالوا ن ہما لانا تد ی اد اھ

 دود کم ر هدکد سا ا ی وعد ود و ندتهح محر ید دیز

 رد اخ هعقد یرکب ك كح دنا تانا بت اع دم و یوعد رارفاود

۳ ۱ 
 ۱۷ینهصالع) جواد لطم تن لاو یا زآ تالا ماقا ادا هنلع یعدلا زا

 (هیناخراتاتن م لیصمت +.9«یوعدل یوعدل آق د ظع ئاواتو یوعدلا نم

 یک رخ جون
۷+ 

 # دی زر



 هک سوز ۱ ۱ ¥ ٩

 اینیاذخا ص۶ ی £ ر وقرا شور ,ع ر دق وش هژ وعموس مب نس ندورع دنا

 نا لوق لوان ورعو یوعد ود لوا نماض نت یک یدلو ت تو هدک دن

 ولد ا تا قاتعالوق لوا نس ورگ هدکدتنا هش تاقا اخد دیز نودا راکنا ۱

 رد أ هعفد یدبز كحدیا هندب تماقا هنساع دمو یوعذ ند دیز

 زولوا # باول ا # ییرولوا
 اناواهررحدقو نالف هما تناك انا دلا وذ نهرف دیلا وذ هنم اهیصغودتما اهنایدا)

 (۱۰ یف نیلوصف) عفد وهف اهتحوزت
 ن الف نس ورع و یوعد وید رد راو مقح ر دقوش ن دعم نم هدکتم ذ ند ورع دیز

 یتساعدم ورعتودناراکنا دی زو یوعد ود انکا ار 1 ۳ د ند روب زم علم ا

 ص هن رزوا یرادقعوش ندر وب رم علم تست دا و دلورع دز هدک دا ت تای

 هغملا ن دورع یروب زم لم بودیا عقد یورع هسلبا تابا یتفیدلوا بلاط
 رولوا ۷# تاوطا # یجرولوا 3 دا

 رب ون م دیشی یلستو عیب راتسا بوطر دقوش هشورغ ز وین هک اس ن دوز دیز

 هرکصت دقدنلوا مکح بودا هالب تاقا هرس ع لم دی ز تودنا راکنا ورعو ی و

 جب هلکنس هلکعا عب ب هليا دس اف عس هشورع زویتلا کاب یزراتسا لوا نس ن د دز ورع |

 هانا راکنا دزو یوعد وید م دیشعا در هک اس یرار اتسا لوا بودیا حسف یرو زم
 راد اق هعفد ی دی ز لح دیا ت اسا هرزوا یعرش هحو نس اع دم ورع

 رولوا * باوخا × یتزولوا
 اضقانتنوکب لو عسا سف اع یدل ا یعداف میبلا ىلع ن ھرەق ر l$ عدلا لع یعذا)

 (یوعدلانم عفدلا ع ون هیزازپ ) حسد حاكنلاا !دعام وا

 اجو مرهم هجا م ت بواوا ی دن جوک دم * لادن زن ند هررو كافونم دیر لره

 روب رم رهم نکا رارق | ییکیدپا دک وک در زاده هرو زانو چک تری ۱

 تندرو درهم رب E E تماما 7 لره تولد ر دل ضوان ردو وش

 هرزوایعرش هجو رلاعدمو تو ووت یر ل

 راروآوا #< تاوطا ۶ یمژرولوا ر داق هعفد یدنه كدا تاثنا

 ةئرولا نهرب  هتیدب تاو رهملا نمر دعلاا ااذه اورکناو حاکلا یو نت

 (؟۰ ین نیلوصف) مع: هنوم دعب وا هنا حق ج وزا ت ترا اهن
 هادی ز نب تودیا روهظ ورع هرکصن دنراک ا کرت یس هنرو كزافوغ» دب ز
 یوعدوبد ردلعوا یب دیر ه دنناحیح تواو | لعوا دل دلوتم ن د هعدن یسهبوطوم "فر را

 رارقا وید ر دیلغوا كمارپم ۸ وق ن وجا كنس هوع دلا لبق هنروو یوعدوید یدینعا
 رد اق هعفد یورع راهسلنا هنب تماقا هن را اع دمو یوعد ود ی دیشعا

 زرولوا یر و
 ادیا هنبا ن وکیال ییا وه لاق م ع فناغل ! ن الف ن اوا یدع نا اذه لاقول عمال او )



.۸( 
 (یوع دلا نم ثرالاو بسنلاق ۲۰ی هی زاب )

 ویدر د « دحز الاحور د هاردقوش یلجوم رهم دنه مهجوز ه دننوم ضرم دیز
 أا ند هکر دنه هدک دتا كرت نس هنرو راسو یدنه بولوا توف دیز هرکصندکدتبا رارفا

 م دق» ند روب زمرارقا ۰ دی ز یروب زم رهه نس هنرو راس هدکد تبا بلط یروب زم رهم

 ی دنه بولوا هلوبقم یراهنب راهسلیا هپ تماقا هنیرا اعدمو یوعد وید ل دینعا دیه
 ززالوا # اولا ٭ یژرولوار د اق هءفد

 مزال رهلاو لبعال هنايح یف هنع هنآربا اهنا تراولا نهرب و یف اهرهع اهلرقا)
 (رارقالانم ضیرلا رارقاف هی زازب)

 لزم نالوا هدندی لرکب هرکصن دکد تبا ارتیورج ییغوا ویدنهیسهحوز بولوا توفدی
 یوعدوبد یدلیالاقتاهک اب یسهصح نمت ارا بولوا یکلم ةافونایلا دی ز نوجا عاب و
 ی دیشعا ملتو عسب هک اب همولعم نم ورع ب ولوا کلم ورع ابو لّرمم لوا رکبو
 ن دعا و لرم كح دیا هب تماقا هنساأعدم دنه دشناراکنا ود ردیکلم هرزواهحو ول

 رولوا .باوطا # یرولوا هرداق هطیض یتسدصح

 تناکول رادلانال عمسیالیمهعاب رخآ نالفل اک لم ناک دیلاوذ لاقف ها نع اترا هاعدا) |

 دنم تاللا قلتم اذکف یعدلا یوعد عفدنیال یکلم اهنا نهرب و اهعیاب درب
 (هیزا لاو الشاى اذکو ۸ف نیعلا رون)

 توف نيدملا یروب رم حلبم + درک فلک کا میتسو عاديا هورع مک a نر

 د دیز یروب زم علبم ی ور هدنراک دتبا ب اط ن د ورگ یروبرم علبم یس هبرو هلغوا

 یرحا ك دیز بودیا زاکناتی معا ل دیز هتروو یوعدوبد م ذرب و هرکب هدنتابح هلب سما
 هکمامرب و هبهنرو یروب رمغلبم بودبا عفد ییهیرو هلیدرحم لوق ورعهسالوا تباث |

 زالوا × باوملا × ییرواوار داق
 30 مقح ها ر دق وش ن دنتهح نالف هد تمد ورع ن دنس هبرو كنافوتم ورجع دی ز

 لوب فاراد ورع ار ربا تمد لور نس هدنامز نالف هیروو یوعد ولد لر و د ا ١

 لوا ل ورع ویو وی تاتسا ی راع دم هرو تودنا راکنادب زو یوعدود یدیشعا |[

 یوعد یب رارقا هنعیدلوا ییدشورغ ر دق لوا هی ود نکن د هرون زم تهج هرکصن دنامز

 زالوا *باوم لا۴ یرولوا رداق هعفد ییهبرو بودیاهنب تم اقاو
 نم یاری هآیدلاعفد یوعدیف هیلع یعدلا لاقف رناند تس لجر لع یعدا لحر)
 رناند هتسب یلرقا هيلع یعدلانا انان یعدلایعداف هني كل دلع ماقاو یوعدلا ه ذه

 یوعدلا هذه نع یتنربا یعدلا لاق نا لبق دقف عفدلا عقد حصا له ءا یئارا دعب |
 اات رارقالا یوعد ىنعي عفدلا عف د هنم 6 تالد ف كتفدص لاقو ءارالا تلبقو

 ناروا یوعد قع عدلا مهد ہم حص: لالدق كتف كتقدص ل اق الو ءآربالا تلف لقيم ناو

 ی وعد حصد درا لعک قیدصا ۱و هال نو زا تی نا

 ۱ ss یوعدلا هنهن نیا یعدلا ءاّربا تش ةيلع یدذا منال اتارا رق قلا

۱۳۹ 

  یزذلا م



Xeni. 

 لصال اف نوکیابنات هیلعیدلا رارقا یوع دف هيلع دملا ىلع نيدلا هب بجو ىذلا
 ع اشلا ةماع هلعو حک رغ رارفالا تبسب لامل ا یوع دو راردالا بسب لالا یوغد |[

 تسف انابرارقالایدب یدل ا نال لصفرمعنم محک انا رارقالایوعد لیقو هل مهجر

 تنکو محصد ل لع ءارالا یوعد لوقب ناب ىعدملا ىلعءاربالا هيلع دملا ىوعد نالطب ||
 فرط -یا نم یوعدلانالطب یوعدو كالد دعب رناتدلاب ىلا تررفا ال تالد ال طبم

 (یوعدل ان مہ ۲۳ت یناهر وی ها كالذ ناک

 ۴ بنا رکب ورع هدک دشا یوعد وید ر دم کلم نوا هیراج ن الوا هدن دی لور دی ز

 هلهحو وب م دليا انشا همولعم نم نوا رکب یجدنب هلکْعا لی وت هیارش ییهیراج لوا

 .تماقا هنس اع دم ورع هساعا قي دصن یورع دیز بو دیا یوعدوید ر دکرکب هیر اج |
 e زالوا # تاوطا # یرولوا ر داق هعفد ی دی ز بودیا

 ارشلایف نالف لکو هنا دبنا بحاص باجاو هیدب ف قلا رادلا ناسنا هیلع یداولو) |
 (بثاغلا ىلع ءاضقلاق یفلا ذينم  ةموضحا هنع عفدنال ۱
 هدنتابح دز ندنس هبرو ندا صبق نس هیفاو 6 كنافوتمورع یبهبرو كاافوتم دز

 رکب نکیآ ه دن دی رک: روپ نم غلبم ٥ صن دکد تیا میلسقو عاديا ۽ هرکب ینوتلا ر دقوش

 نالف ه دننایح ورع یح بودا صو یوق مم علبم هلغلوا ینراو ءارکب ورع بولوا توف
 الوا ا ا توف اله ه دعب بو دیازار دا یيصضف هدحرات

 تكحدیاهس تباقاهنحو شمرارقا كورعدب ر برو راهسلنا راکنا هیلکلا هبروو یوعد ودا

 ررولوا × باوط ا* یز رول وا رداق نمد ن دنس هکر یروب دم هب ہم فلطا دعا

 مگ هرکصتدک شا ملتو عاديا هرکی ۵ د تولا ر دق لوا دیز یسهرو ورک هدیروصون

 هدنرلکدتا یوعد ید ی دینا ذخا الغت ن دن دب دلرکب « دنابح كل رکب یرلنوتلا لوا

 هندبتماقا هنی اعدم ورع هيرو هسلدا :اراکناخدرشب توی دود یو ع*هیرودب ز * هبر و

 رازالوا باوا یر ارولوا اوا رداقەخلاندرشبىروب زمعلیمدوخ اهعفدیدیز 4 رو بودیا |

 هم رخآ عو %#

 ا د تدیشلوا لیک هح هدب ر دق یش: نالوا ن اکرم: هدنتم درکب تد ورک دیراو
 یوعد وید ل دینعا ارا ندنرادقموش روب رم غلبم یرکب ن س و رگ ه ه دک دا یوعد

 صالخ ن دنسهملاطم لرادقم لوا كحدیا هنرن تماقا هتعاعدم ورع هدانا راکنا دیزو |

 زولوا ٭ باوا × یرولوا
 یدلوازمشا هلکلاب الوقرب اراک ری هلک با برضهماب ۳ م نس ندورع دیژاآ

iدیر یمن ن د رض نکلورارقا نکیدتیا برض ورم« دکد تبا یوعدوبدری و ییلید  | 
 ندنب ض ورع هسالب نغیدلوا رعشا یعالوق دیز بودیا راکنا یننیدلوا شا یعالوق رب | ۰

 - نه الخ نادنس هملاطم تند لدن ز كح دنا نیع هنفیدالوا رسا یعالوق سا |

 رولوا ٭ باول ۱۷ ییرولوا
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 وا ۳ :a TE نعقلافر ٩ نگو و لصااق :a 8 اذگه

 ار وب . را و یترول ی

لوا زعا مس هکار الصا مرو یان
 یوعد وبدریو 31 اک ید نلک مزال اعرش ی د

 كو رع دیز هسالوا مولعم هل رطرب یمیدلوا E SAD ار

 . صالخ ن دنس هملاطم ور كح دا نیم هنغي د الوا زعیا مش هتک

 رش باه دن تراضاا رقا ناف هد 5 و هبط هار ر مشیف لجر فنا برضاذاو)

 كلذ لعب ناو (تانانناق نیفلا ةنارخ) دهد ركلا حلاو eg کنا ناو ةیدلا هر

 0 اف روک EE تاتبلاییع هی سیو هاترک ذاع

 هبروو یوعد و هد ردراو مقح هگار دقوش ه دام ورک ندنش هبرو كنافوَم ورع دن ر

 یعرسهحوی راع دمو یوعدود ردا ور یسادعامردطرقیرادقم وش كموق سهغلرم

 ٠ ژزولوا # باول 1ا یگرزرو اوا صالخ ندنس هبلاطم ادعام كل اه در تانا هرزوا

 ۳ ادعامیخدرکب نالوا لک هروب رم م علب هدنناح دورع وتو

 ۱ ر او] باول ا ۴ یترولوا

 یا هرکذ هزاهرب لق هبا عن ھر و اور هّصعب و ضرق هضع# نآ یدا 2 ند 3ا)

 (ءاضءعلا ۰ نىس لئاسم یف مع ) هریعو

 ردراو ی و هجا ز دقوش ندنهح نالق هدکتمد هل دیز ندورع ى هبرو كنافوم كن

 ینینلعدمو و و و هرکب یراتحشیصو دی ز یروب رم علم 5 ورعو یو وب

 0 i aeRO ا هرزوآ يع رسو

 فزضتلا صولا تالعال تیلالیع ۷ ا اوناک نا ارا e ا

 1 هترولا ىلا عفدیو ضبعبو تیلا نوید ی اقتب نکآ الصا کر لا یف

 4 ۱ ٤ ) عوبنلان 7 ۸ ف هصالخ )

 ویدر دراو مقح دا ردو وش نآدنضرق ه دنتهذ ور ن دنس هرو كنافوتمورع دیز

 وند یدنشعا e ی رادقم وش كروب ره عل هدک رات نالف ورع هبروو یوعد

 لوا ور £ دیر ٩ ناک فا كعا هند تماقا هنن راع کم هنرو تودیا راکتا دن رو یوعد

 یوعدود یدنشعارارقا وا یغیدلوا ىت جد هک ان هدنتم ذ ااغ روب رم ابهر از رع ناز

 يدوب ز م علبه فلطاذعب بودیا عقد ی هبرو كع دنا هنب و ئا هنحورشم زارق ا لورعو ۲

 رولوا # با 1.۱۴ ییزولوا ز اج هقلا نادنس کرا ورک

 + بسنلایوعد ف لصف #۶
 بودما یس هلماعم حاوزا هلبا ب ۹1 من یآ جای و جت مدقم هنسجوا نس ند دی ز دنه
 الرا ه دنش اب یکیا بولوا هدم دن ه دکگیدتک رخآ راب د نکنا لم اب مت



¥ At : / 

 ییسهحرک هدش رات لوا دیز هدکدننایوعدوبدرب و نس تو هعقن مدیشسهروغطع ی داو

 ن دعہاطر توو بوذیا قیلطل نس ن هر ص هنسر ندحت رات لوا نکل م دیشخا € ۳

 دلو ادعا را رقاوید یدلوا هم .ضفنم دع هلغلوا صبح تاد نس هدنرو ره یا حوا

 هسلبا هناي تماقا هتساه دم دی ز هلکعا ر اکنا هلکلات اپ 3 ی

 زالوا 3 باوا ¥ یرولوا هل ومعم

 a حوا ر هاف هتففن هلعف هنم رهشآ هبناع نا دلولا اذهو اهحوز هزا لحر لع ۳

 ر رهشا, هل دعب ه  دعلا ءاضهناب غ راو ھا هسسع و هنس تو اهتفلط لاق هرا الا

 ین ىلع اهنال لبعتالید ام ىلع هنسلا ماقاف تللذعیج ترکناو نمسا دلول!اذهفقیلطتلا
 (یوعدلاب لب < نمذلولا یوعدینهینق) مزلتالیضال هدعلا هقفنو هتعغتهمزلد وبسذلا

EA O e:نددیز یس كروب رم دلو ءا هن راروا  

 رووا < اوت %1 یرولوا تبات

 تش همل ات ی وال ا سا دحوز هدعت بولد اکد ه هراون هافوتدی زدنه 3

 ۳۳ نوال ن ند هشدخ و بز لله ۰ رکصذ دک دتا ضف هد یرف كلغوا

 هک اب هلا بس ز نارو كد ز بولوا یس هنراو ندنتهج ماحرالا یوذ و یرق كن ۱

 هعویسه هانا هب تماقا هنسامدحو یوعد وید رد هرم

 رولوا ٩ باول ا *٭ ی رولوا
 A انا ا a دهطا نشو هبرا ید اع نالق تراو انا تسل لاق »)۱

 (یوعدلا ن ها نی ی زرد) نیر رخ عنعال دات

 ر وهط و_۶ هرکصندکدتا ۱ صرف دنه یسادرف رک ی وبا نیش هکر توا توقف ا

 یوعد نددنهود ع یرا و ندنتهح تبوصعو لبعوا ی £ ن وال كدیز نب بودیا

 نفصن كن هکر ورع هلکعا مک ید یضاق بودا تابا هرزوا رش هجو تام ۱

 یهو ما برام ریو ی ۽ نوال لسااب لدي ز هرکصتدقدلا ند دنه

 رداق هعفد یورع ب ودیا تابا و تو ود ردیلغوا كديلعوا يع نب وبال كنسااب |
 زالوا ٭ تاوطا# یرولوا

 ارا يٰعوا طف همال E زا عوادلا ن رهرب و هما و هسال هع هنا نهر )

 لوالایالخع ءاضقلا هدک ال هدعیال لوالاب ءاضقلا لبق اعفد E EA El هنا
 عفادلاماقاخ هماو هال هع نا هلا دنیا ماقاولو (یوعدلا باك نم ءا شنشالا لصفقررد)
 تنلازارفا هب ماقاول اذکو اعفد ناک لوالا ءاضفلا لبق هسالال همال محلانبا هنا ةندب

 لاقف هما كا هدخ ۰ نعانارمم لحر دیینام یعد !لزاونلا مشت فرك دو الال یبال ییع نیا هنا

 ل ا ندب هيلع ىع دملا ماقاف لفوتنب ثراطا ندمح اهوبآو هر .> یاس و دن

 ممه TT ناک هيا اده ليو عر

 ها 7 عانا زم اهاعدا ٤ دا نح اا ف ناس را اد ۱ اع ىکا نک هاوعدل عقد ها یلاعت هلا

 لالو ی علا EE موان هرا نستا هده ق یش یدنحزوالا ماللس الا سع۲ ب ناک با
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 5 نیدلاریهطیس هبناکو هنامزما تم تالدقهعداتو هاعداام ىلع هلع يعدل ا دن |

 عسا تابا ىلع لبقت نا اما تلبقول اهنال ةربخذلا بحاص هلاق اندنع باوصلاوهو ||
 2 هلومعم رغ لا یهو تارملا نه هاعدا ام قوا دو مع سال هراو یعدلا

 دمحنب مساقلایبا نبا یلع هبیالناک هنا رخ یبعیعدا یصو یوتفلا هعقاو تناک هلئسم |

 هلع یعدلا لاقف یعدلل انام كلذ راصف ىس هنم ءافئسا لبق تام هناو اذک كبلع |

 هراتخا ام ىلع كل لبقيالو ىعدملا یوعدل اعفد اذه نوکیال دجا ےساقل ابا لدلاو نا

 هیلع ناك ى ذلا لوالا لوقلا نم هب قدا نم طخم تبأر و تاق هعئاتنمو مالسالا سش

ا ج راتخا هرج ی ء ءاطع مالسالا و ج
حالا دنسلا ر اتخا و یدغساا ىلع مالسال

 ل

 فصنونیتف هقرول نمنمانلالیق هیداملا نم۷ین) اذهیالیمااناو تلق هلوق نیدلارمصا

 د ءالولایوعدق لصف ۴
 بز مانا مب دی ز بودیا روهط ور هدک دتبا لر یدنه یزف بولوا توق قنعم دی زر

 هدکدتبا یوعد وید م هنراو ندنتهج هيس تبوصع هدي زن, بولوا قتعم كنافوتم| |
 یعرش هحو یتساعدمو یوعدوبد ردقتعم كنافوتمرکب ر یساباب كد :زدیز مکمل لبق دنه

 رولوا # باو لا یرولو ردأق هعف e ا تابتا هرزوا
 مصفنا هح لاطبا نح أ یل لبقتنا روک دلانا نااتلا باک یفروکذ لاو )

 CA وا لتفلا * هنرو ىلع اوتهرپ EE ینا الذ توس : ىح قال

 ( رشاعلا ل صفل ىف 5
 ورع هر اد دا صدق دنه یدیز هر هک دا یدنه یرف تولوا تب توق دیر

 هلدیز هلغلوا راو رصح .لرکب نب بولوا تعم كنافوتم رکب ماباب دیز ب ودیا روهظ
 ۱۳ رم اه تساقا و یوصدوید ع راو هیبسلا هب وصعلا ههج نم ۱

 نارو دی ز هلغوا توف ثراوالب شب بولوا قتعم لرمشب بویلوا ی تعم اركب دز

 ر ډا هعفد یورع كحدیا هشب تماقا هنساعدءو یوعد وید رد هربصخم هک

 رولوا *باولنا  یبرولوا ۱
 اونهرب ةلقاعك بسنلا تاباینال عفدلا حق لبقترخ الا نالف عنا هنا نهرب ولو )
 یواتفلاق هلاق نالفنم لتفلا توال مهنع ةيدلا عفد ف لبقت وال نالق لتاقلانا

 (ضصقانتلاءاضعلا ینماکحالا نیعم) ةیدیشراا

 بودا روهط ورع هرکصخدک دنا صبق تم کر دیه یرق تولوا توق قتعم دیزآ

 نکیآ هدنکلم بولوا لوق كنافوتم بنیز مانا دیز ندرکب ینویدم هقار دق وش كلدیر |
 ٤ نارو دب ز عفدو ندتهحالولد زی یدشعاقاتسا هد هنس یکازوتواز زوبكم

 as تانا هرزوا عرس هجو هنساعدمویوعد وید رد هرص کاب هلبا دنه یزرق |

 اا كرتن ر د ز دنه هدک دتساج قلا یسهص> جد ا نالوا هدندب |ا

 4 E ادب ز هلک یا قاتعا هدنس هنس سا رد واب نکیآ دن بولو لوق

 زالوا *تاول ۴|1 یمزولوا هع وعم هلا یوعدودرد هرص ھم

  یعداولو ڑم

oon 

 3۳ ع
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 یس هبرو بولوا توف دیز هرکصندکدتبا لس و عیب همولعم نم هورع ینلزه الم دیز

 هرو بودیا راکنا ورع و یوعد وید یدیشوا هل قب رط هعضاوم روب زم عب ندور

 ۱ هال IES هفتعا 11 دند ب ابها یهندح او کمان د دحا ولحر ءالو نالحر يعداولو )

 رتعلاغا ءالولاو قاقعسالاب دسیا وتسا امهنالِنارملاو امه د ءالولالعجو هربع ِ

 ءالولا لمح وا بسنلا ف امناوتسال امهننب تاربلا ناك بسن ىلع دنیا ماقا ولو بست

 امهذب كللاب یضقب كإملا ىلع ةنبلا ةماقا ین ایوتسا اذا و كلملا راثآ نما هال ی

 لبقت ل ةن كلذدعب مخ الاماث مت هلتبضقو هبحاصلبق ةن امهدحا ماقاناف ناقصن
ةقنلا ل مگ اقا نهب نلاكءالولا ناللوالا راشو و هنم

 لقنلا لفگالو علا او ض

 يناثلا لقت مل ءاضقلاب ىل والا ةنسلا تحرت اذا الا غ رخ صاع لا صن ھ

 یضاقلایضقولو ا هداهشلاق ی رش طوساه) ءالولا یف كلذكم كلذ دع |

 یرشا هنا اودهشب نا الا اهلقال هلنع رخ" ا دهشم ترالاو ءالولاب امھد حال

 ءالولاوذفانریض قتعب عقو ءاضقلا ناره طال لوالا ءاضقلا لطبیف هقتعب نا لیتلوالانم
 لغگال قتعلاو رهاظلا ل .ح نم ذقنقتعلا, ءاضلا نال لوالا فالخ الطاب نوکیف لطاب
 (ءالولا لا باک نمالولبهداهش ها قیوض رط جت ) حس لال قتعابءاضقل تل نرنکم حس

 رداق هکمرډرب و نیک هور مک را كسه ٩ دیا هنی تماقا هس راامدم

 نو ةن 0 ان دا جلا ناتو ی لع ۶ ! دهشا نا 0

 e یورج ندیا ق هاتعا : و E ب اد دنر نالوا قا

 هرح هجانعم ول ید ی هلخاوال اصلا ه رد هتل قمالوا یراط قر دنلصا ماتا حب ده

aنی تولوا هقتعم تعم انا كنس ناد دنه ور چ هدک دتا ضق الفسخ یدب.ز رواد  

 كسه هدي هند اما هنساع دمو رع بودا راکنادنهو یوعدود مراو ندنتهحالو هدیز

 رداق e نیع ی و هعتعم كنسانا هدنه

 فاح نولوش لاعت در ر انیاحصا ن٣ هرغو ىناثلا مامالا ناک هنا فاصل ا رکذدو )
 هنا یعداولو هالوموا هتجوزوا هنباوا هوبا هنا عا دولاک مزل هیلع یعدلارقا ول بسن لکی
 لکت نا و فلح ذقت ثب او امح یعدا اذا الا فلحال هوح وا هعوا هوخا

 (ءاضتلانم ۷ ىف هیزازب ) لالاب ىج
 یوق: هر دیفتنو تبصو هرب هوحو لام ۳ ات هدنناح ورع ندنسهبرو كنافوتم ورک دژ

 بص یصو ید ر ورع "نرو و یوعد وید یدینلوا ت وف ارص م هدعت تودیا ضن

 تماقا هتساعدمدب ز بودیاراکنا یکیدتیا تدصو هر هوحویلام ت رکا رارقا یتکیدتنا
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 در باوجا ۴ ییرولوآ رداق هکمردرپ و نیم هپ هنرو هسام هديا دن
 با سر دحاو لنصفق لإ انرکذاملع نرالا یوعدک لال 2 دیصولا یوع ا

 ةيصولا یدم ىلا هلام نم هدي نام ثلث مفدو ج توم ىلع نیا نع لکنول ٿراولا ا
 (روكدملا ل اما ق هب زازب ) اش ل اک انا اتراولا کک اح تبرأ | ءاح ثلثلا

Tame 

 ر ام

 یوعد عید لدشعا خدرارف 5ا قح تولوا معح ردووش ندضرق هدکتمد نددب ر دنه ۱

 : ېي هعضاومو یوعد ولد یدیلوا هلن رط هعضاوم روب زعرارقا دی ز هدک دنا

 دکیردرب و نیع هدنه ا هدرا هش افا هب هعضا وم نت تودیا

 رولوا # باوا ٭ یرواوا

 علب نس ور هدکدننایوعد وید ردرا و مقح ردق وش ن دضرق کمد ندورع دیز 1

 ت وود مدرب و یدنب بو ۱ ی 0

 تماقا هتساعدمورع را سا تیذکبرکب و دیزنکیدر و هرکب نکل a رارقا نا

 ۳ 2 زاعلوا # باوا # یرونلواقیدصذ هلبا یی كدام هدیا
 ۱ بصهغلاک انومص ا لوقلاف هناما تناک ناف هانک و هاعدا اذا نا نوذل

 (تانامالاین هاشا) هیادهل یراق یواتفقاکال نیدلاو

 هکمردرب ونی هدیز هنک,داطبینکیدرب و هرکب یروب زم غلبمورع هدنروصوب
 رولوا E ٭ یرولوارداق "

 ها میام 1 معلا ىلع فلص هناف هني روم الا بلطو مفدلایفرومألا ی الا یدک ولو )ا
 الت یورعنالا ۾ هلاکو نم ) ناعصلا منع E لکن ناو هراععلا دیش نخ فلج ناو عدد ۱

 # ده ۶ چک

> ۱ 

 ۱ ) یاسر یواعطلاحرشنم 0

 ور ویوعدواد لدتا هفرس ی هج ا كم ردقوش ندمزرحناکممنب نس ندورع دز ۱

 نیعصل تویلوا دی مط3 یدام دز ا دی هدب E TREES دی ز تودیارا ك

 رولوا باوا #یرولوا رداق EE نیع هورع یعشلوا لم
 (۱6یف نيلوصف) مطملااللالاذخاكلامادارا ادا لاما لجال فلص قراسلاو ) |
 یوعدوبد كدلبا لتق هليا لتق نالوا تيد بجوم یدیز ندورع یس هبرو كاوتعم دیز ||

 هردو و نیع هورع را هام هدا هلو تماقا هن رااعذم هرو ںودیا راکناورعو

 زرولوا »؟باوطا.# ییرارولوا رداق
 شراوا دید هیفاتبش یعدا اذا ءاطخ هصنوا هدی عطقواغاطخ هنبا لتق هنا یداناو ) |
 < سالویع دایذلا هجولا نم یعدی یذلا قحا اذه كراع نالغلام ییاعت هللاب یفلعس |

 راس ین اک لصاحما ىلع فلحف الام یعدا هلال نییلا دنع ب دلاو شرانا یعسل و هن |
 لتقف ةيدلاك هیلع یعدلا لع تعش قح لك ى اعت هليا هجر فسوب وبا لاقو لاوخآلا ||
 )۰ هرخایلا االف اذهناتاتفام یلاعت هللاتسنا لع فلص كد هبشاامو ءاطخا |

 1 E ملا و ناب اعضا )

 | نوحا انشا ردق وش نالوا هدندب ك رکب یلغوا هرزوا ق وا ندانس هکرت كنافوم ور هزڳ جدی زا ۱



۱ CAV ¥ 

 تعاقا هتساعدم دیز تود اراکناهنروو ویوعدولط ردراو 0 ها ردقوش ندتهح نالفا

 أ ۲

 i لسم

 یی

۱ 7 

 هر او هنس اخد داك ز تود راکنا ود یر کو دلاور کیو یوعد و هل دآ راکھ

 ںولوا تاو ا 2 E و نیع هل عم دع هرکب هساد هديا

 3 !وکن هدکدل دلبا فالکت نی ر هل ط و یضاق هدیر وصول ۱

 1.۱ یرولوا زداق دعا نر گن 1 هروب ره ءانتسا

 رداق هکمردرب و نیم هراثیادناس دوخاب هپ هو هسام هديا هن

 ۱ ٠ “زالوا # تاون # یبرولوا
iرهف نید تلا ع هل نا یعدا و لحر ناخ هقر غم ةرشک نوید هیلعو تاع  

 رغلا وا  دنرولا فلح نا داراف ها دماقان

 لامنم e اوضذول میهن ےک ن دا مرغ لاو اصح نوکیالف هق تراولل 7

 (ااصولا نمی هیطاولاو)عصخا لع هجوتناعآ نیو !او زاحرخآ ۱
 سد ذر کت در طنتا رصق رک: و ورع یرالغوا یع نوال نس هکرت كن افوتم دز

 و ورعءیوعدوبدلرب وهک اتسهکر عینزاو ار صحو ی نیو اال ادب زن بودیاروهط
 هرزوا حورمشمهحو یسهکرت دبر یضاقهسام هدیاهناب تاقا هنساع دم رمش توقا راکت

 ۰ ۱ لا ر“ 3
 £ ه رلکدنب یتعدلوا تورو هرس

 یتصاق هل رقبا لوک ,ندنیم رک و ورع

 الا لع یعدلا هغ! عسل. ةوخالارکتم

 ادهن  ایا

 ) a م نملا ا

 هنرو |S ا و یدنه یش هج rd هدراد ر 1 تولوا توقد ز

 اوا ییسهلج ترک هدگندتبا

 را 9 تابیا ویوعد هد یدلدا نکوت هض. و یوعد نس هصح ند ادعامو

 هكدا نیع هنکیدغا ءاربا دوخاب افیتسا هلبا قب رطرب قب رهع تاولک دته هعرع ترور

 ززالوا # باوخا # یزازولوارداق هکءامرتو
 میام یلاعت هللاب لکول فلج یضاعلل لاق تولطلا لع قلا تد .اذاو)
 ۳۹ یداناو هيلع نیعالف نم هض. .ددق

 کولاو لکولا 2 نعبد هر AS اصح 17 یوعد)ا هک و یوعدلا
 نیو ۳۱ لیقسا وب نیک دی را تولطاا لاق 0 اصح نوکیال

 رز رول سا بلاط

 کد یرلیصو كني راغصد دال وا رک در

EOE رهمنال وا هدهد دی زی ےد رنه ور 8 ۶ لب زلعا ظرف - 

 هدننم د ورع نكس هبرو ؛اورع نالوا توف هدلاع یتیدلوا دی زا ندنس هکر نوید دیزا

 ۳۹ ۰ یک

 دل ید ر ر

 ا

e _ 

 ۵9 رهتس ی e نال تالذ ہل سدل مع 7

Eهدکدتا فلکت ناع هرزوا س هحو  

 ندزروپ ره یوکرترمشب
 رولوا ۴ تاوطتا ¥ 0 زداف هغاا ٩

 هل [عیام هللا فاس تسنلا یلعال لکل دژ

 مونالولالاب هيلع یّصع لک ناو ئر فذح ناف یدیاک لاما

EDهدنتمدو رگ رل نالوا هدراب ددر ڪک  

 3 یر رم غم نی بولوا حه ا ردعوش نده نالو

 ہر س ی کہ س س ےس سس

 ۹ ول تا دعب دن زهسلا

 رولوا و

 گ
2 

۱ 

 نخ ی

2 
 زا یس

 تلاطاا نا

 a ترس نیملا | نال هعرا هب

 عیناو دو لا نا
 سا
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 ۱ ٣ هدندی رکب ورع یروب ز معلب بودیا تابا هرزوایعرش هجویلاکوو نرد ی ۳
 با :ا دوخا اتبتسا هلا ی رطرب یروب زم علبه تولکرشب رک 1 کب ہدکدتسا | قلا ندنس کر

 زالوا اول Lk یرواوا رداق هکعد مړو هګدغ نیع هکیدعا

 هدکدتادا ره عج هورع هل دلو ی دنهدب ز o دلور دنه یس ا

 دی زو یوعدوید مدیشلوا دلو ما بولوا لصاح ندکشارف روب زم دلو ند دیز دنه |
 ء ردرب و نیم هدیز هسام هدیا.هنب تماقا هنساعدم دنه ب ودیا راکنا

 رولوا ٭ باوخا # یرولوارداق
 ةموما تعداو تام دلولا ناکوا دلولا اذه هنم تدلو اهنا اهالوم لع ٌهمالا تعدا اذا

 نه هلوق لول نوکی و یلاعت هللا هجر هفينحییادنع فاعسلال هناف یلولارکتاو دلولا

۱ 

 |( بالام باب ق دیه اس یناقا ب دا حرش) فلت امهدنعو تیر
 ی هپ و فلحامه دنعوءالوو بسدو قرودالبئساو ءالباو و هعجرو حاکنیف فلحالو

 (رصالا قلم یوعدنم )

 راکناوید ر دیکلم منبورع و یوعدویدردم نوعا LE ه دیدن ورع دیز

 رداق هکمردرب و نیع هورع هسام ه دیا هند تماقا هنساعدم دی ز بودیا

 رولوا * باوخا * ییرولوا
 ایس هلرکذیلو اقلطم هاعدا وارض> نیعیف اقحوارضاح نیعیف اکبلم یعداول اذکو )

 6۲: ق نیلوصلا عماج ) هنم یشالو ن الفل اذهام لصاخا لع فاع

  رارقایح بولا ابلغ هج اردقوش ندنس هکرت دلدیز نس ند ورع یس هبرو كناذوتم دز

 هسید مدیشعارارقا الزاه نکا مدیشعا رارقا ورع هدنراکدتا یوعدوید لدیشعا ید

 رداق هفلا ندورع یروب زم غلبم كم دیا نیع هنخیدالوا لزاه هدنرارقا ل ورع هرو
 زرولوا # باوا # ییرارواوا

 الزاهرقاام هللابضرع)ا فلح لالا تذخاام نکلو لالا تررقا ضرقتسلا لاق ادا )

 فلحصف رکتب ضرةملاو الزاهرقا هنا عدي وهو لالا ىج وبال الزاه رارقالانال

 (۱۰یف نیلوصفیفن اذکو ۷ق هیداع)
 قتراکب ناصقن كدلبا هلازا یتتراکب ب ودیا انز هدنه م هب راج رکب مب نس ند ورع دیز

۱ 

 ناصعت هسام هدیا هند تماقا هتساعدم دیز تودیا راکتا ورعو یوعد وید لوا نماض

 ورع رولوا *باولتا # یمرولواردات هکمردرب و نیع هورع كحمدیادا رم نیم یتراکب
 رولوا مزال فذق دح هدیز كحدیا نيع ۱

 وهژکناو بسلا ۶3 ناصقنلا یعداو هنم تلیحو هت راج طو هنا رخ لع یدا )
 یعدللا ریز ىضاقلا نم بلطي نا هلف هیلعیعدللا فلحول و هفاضنا هل لوخدلا |

 ( هبزارملا a اصلا ىف هنق ) ناصعللا 7 نود هلق هندب ىع دملا ماقا ولو

 ورع ند هنرو راس هدک دنا : دلت نسو راس و یدنه ی هحوز تولوا توق دیز

 د كدلنا امحا و دذحا ردنم ردقوش ولید ها ردووش هلوعموش لند € a ند 2

 ےس سا س اور و ی در یی روح یا سس رس هاو ر سس ا ا م س ا م ا سس ت اس ہک ج تست سما

 nee meee ی ee و ی و سا ی سا ی سا و و یو en و aer و یو سو تو دو سو

۱ 
۱ 



 فر ح

 میت دیو نیع هدنه هلکمام هدیاهنبتماقا هتساعدمورع تودیاراکنا دنهو یوعد

 رب > رهوح رب ولتیف ها روک وش وشی وش تر ند دښه رگب ند هیرو رادیا

 EN هدیا دد تماقا هدساع دهیخدرکب بودا راکنا دنهو یوعدوبد لدلبا افخاو ذخا

 رولوا # باوا # یعرولوا ردأق هکمردرب و نیم هدنه

 + یوعدلا فتش لئاسم ۱
 نم E قلوا لو یورع نالوا رداق هرعت ندنسفن ت ولوا هدنشا رب نوا دیز
 هدکدروتوک هنر تودنا ضد یورج مت نک صفو ملسو عح, همولعم

 رولو! # باولا # یبرولوا شما د ابقنا هقرورع هسلوا تکاس ورع

 لا هب تبهدو یّرنلا هطق و هنع عيابلا ضقو ىرشملا ملا هعفدو ادبع عاب ولو )|

 یوعدق قدصبالف قراب هنء رارقا ادهف هسهف نعربعب وهو تکاس دملاو هام

 قئاررح )ل اش ذی E هل موم نا الا كل ذ دعب دب رطا

 ( عيا نم قات الاف
 هسلیایوعد ندرکب وید لصالارح ن هلکتیادابقنا هقر هرزواررم هجوور# هدنروصو ||
 زاعلوا # تاوطا# یرونلواقیدصت هلیدرګ لوق ورع ۱

 هپ بهذق مسو هعاب ول اذک و مهضعب لوق ىلع هدنعممس ل قتعلا عدا لدع انا لاقولو)

 تکسی وهو بان هعفدوا هنهرا ذا اذكو قرابرارقا وهف تكسو هلقعي وهو یتشلا
 قراب ارارقا نوکبالهیف توکسلاف ههواسوا هج وزو عیبلا یلعهضرعوا هرجآ اذاام 7

 ( رارفالانم ۳ یف هماتع ) ]

 یدیز کرنورع هسلبا لر یورع غوا یع نی وال كنسانا قحا بواوا توف دیز |
 زولوا # تاوطا # یرولوا رداق هزارحا

 هدکد تنابلط ند رکی دک رو اا ضقابلغت یەک رر کب نالوا لاملا تدنیماهدتروصوب

 رداق کسا و هورع یی هکر دحورمغب بود شعا راو یس هبضع كدیز رکب
 زالوا * باوحملا × یرولوا

 هدي ز یکسفن ند دنه هدر وضح لدير ور ه هرکصذدک دنا ج وزت ر

 راکنا هرو زمو یوعد ود لدیشعا مه یا هدنرار طح دوهش مدقم ندزعا وزب

 لوکن توتلوا فیاکت نیم هلت مدع هدیز هلکیام هديا هنپ تماقا هنساعدم ورع بودیا

 هسابا لوکت خد لوا هدقدنلوا فیلکت نیع هنخیدلوا یس هح وکم كدیز هدنه هلکعا ||
 رووا * تاوطا # ییرونلوا اضق هرزو! قلوا یس هحوکنم لورع دنه

 ىلع جوزا فلح یعدلل ىا هل هال و هتحوكنم اهنا رغلا ةحوكنم ىلع لحر یدا )

 | ىلع ءا انا تفاح لکنناو عارملا علمقتا فلاح ناف هتحوکنم اهن معیال هنیا ملا
 هیدامصلا ین اذک یعد لا حاکنب یضَق تلکنناف هنأ هات سبل اهنایآ تاتیلا

 ( یوعدلایفررد )
 دنه بودیا راکنا دينو یوعد ود البا نو ید ےب ن د د ز وز دنه



I E 2 oo a : ا 

 ۱ ناوضت گلاب .یماص دم لدار هردنفح ترا هدنرلکدتا راکنا ويد یدعوط ات هبرو راسو

۲ ۱ U 
 زواوا 3 تاوط و 5 یرواوا هرداق هکشر دز رون هكى رز e كا ےل غا اےس اعا

 توک ق >> شک هحسا هر" رع ۹ تا ههنحع یا نڪ هلع كحال ل طول مود e ۰ نمو )لا

 .(یوعدلاق ر DE ناف رب نعتلا ف فلح و( دودا ن ریدقلا ما ) بوت وا
NEEهک ت ِ تاداه ۲ ۰۱ باک  

 هحوز توا اوا توف دز تی زدی او ىع و مسا تواوا و لاجر

 هدتعگدب ز نوجا ةیراسعرب ند هکرت ریسعل | لبق دنه هدکد تا لر یس هنو را اسو یدنه

 نادبآتداهش هادم 18ھ ت ودا راکنا هرو راسو یوعد ود ی دشعا هبه هک

 5 کد نمسا یسانا و یعل و مسا و کر را 3

 ۱ !هساعا EE ZRF ایس هدد بودا

 لوا »۴ بآ 1| ۴# یمرارواو ارداق هکعد ززاتوط

 .نياوصقلا بردی یا ء>اغالف هلو ها مساو هاب فد رعتلا لصحولو )

 (عساتلا لصفلاق
 راو ندنتهحالوو یلغوا ورع ندیاقا اتعا یدی ز یس هکر تولوا توف قتعم دیر

 کی وال ارشد هلبا دن ز هسلبا زاکتا 39 یوعدوبد م یتراو | ارح ل ناچ هسا

 كا ا یر ةدد لرش هلا دی ز را هنسک ندیا تدا هش هنغددل وا رب رب ۱

 ردلکد #< تاوطا# ردیغزال

۱ 

 اترو ید نوال ادیز نی بودیاروهظرمشب هرکصتدکدتا صد رک ||

۱ 

۱ 
1 

| 
 'طزشيال خالا ین (عیش) دبا رک طرتشب او لمقت هماو هبال هوخا هنا نهر (با)!

 هدجمسارک ذی نا ديال هنآ را ع داول ا | هریعو دنا عسارک ذ

 (نسدامع ایف ازک ق نلوصه) ۱

 رک د یب رانا ینا كتساناو ی سانا دب ژل هتسک نک تدانهش ال لصالارح دی را

Eی بوج  

 (ءاضْلاق هاشا ) هداملا رخ آف هب حرص ةقیقر هماو لصالار
 نادنآ تاداهش دصوصح نالوا هد 2 لوا ورگو دی ازا ندا تداهش ی هو

 : ز دلکد # تاوطا و ر دیمزال رک رز شرع ۱ دریک

 لودع دوهش د داهشب یدنع تات بتکی لب لج ف دوهشإا دیعس نوربال سانلاو)
 ات رج هه ناو اضتفال الا كلذ یداو صعبلا لدع اعرف لا یف هاعسول هنال

 i) دیهشلا ر دص ىضاَعْلا بدا ح رش E ا
 ی دا طاعسا ۵. لعل بولوا تو ن کردیا نینح طظ اوا لماح هه دز

 توف هدعت توعوط ارح ند دیه ر هل رم نینح E هرو را اس ده دیز نوا ن ننجح

 کود دید مرولا دصح یحد همانا ق رطب ن د دنه کت قوا لب وا ی داوا

1 



Feهک ۳ ۱  

 ۱ | هغملا هصحپ ىد دشسانلا قي رطب ند دنه یا تولوا تات هلت رلتداهش

 و 3 تاون ییرولوار داق
 او ایحنهلاصفنا لع هلباقلا تدهشف اتضوا ابحهلاض ناف ف التخالا حقو ناو)

 لاق ثرالا قحین اهن د اهش لبقت لهو هيلع الصا!قح ىف اهن د اهش لرقت هنا لع

 (نینطا تاریمق هیناخرات) لبقتالاقو لبقت ال هلا هجر همينح ونا
 هل مان هک رح بودا ع قح ربع هف رعلها نالوافورعم هلبا زط یب نس ند ورگ دژ

 ن دیا تداهس هنس اع دم هدکد سا یوعدوبد تادلوا بس هغمرد]ا یهو ار دق وش ایط |

 ردلکد ال بآ ولا رديء زال كعا کک !كفرعلها رللداع شب ور ۳ ۱

 لاا ضباق ر ؟د تک < الو دیاعیسلا | یوعدق ناوعلا نيد ىلا ةحاحالف 7 a اذا یداول)

J)۱ )ف نيلوصف  

 هک اب حوس رخو نونعم وسا یح ب اوا ے هح دار دو وشه ۳ د ند دیر ییوز دنه
 یڑعد وید ل دبا س زاد ییعب دلوا ك I ار

 نکن و ورع هک با راکتا هیلکلاب دی ر تودیا زاربا بوتکمرب قداطم هنر رفت یتوعصحو

 تیاتیساعدمدنه هلیراتداهش را هسلبا تداهش وبدردیطخ كادي ز یطخ كيوتکمو
 ۱ تداهش هن رارفا ك كر 5 دوخا هرزواقلوا e تاک # باوا ۴ یرولوا

 هلع ےک له هطخ هلا هلع دهشف کو تام رارقا هطخ لحرا بتک اذا لئسر |

 هباک دهاش نمعسفرتعموهف دوهشلا ا یراعتل ا سرلا لع یک ا باجا هیقاع

 اودهش دااما هلع هرارقا وا هیف بتک ام ده اشلا فرع ا وا هدح ادا هيلع ده شو نا

 ) رارقالایف هیادهل یراق) تكلذب ےک ال تاک اودهاش؛ناربغع نمهطخ هلا

 ۱ ید ورعو یوعد ویدردراو یاس هوه کک ورگ كنز

 ةس ادم كورع ه دک دتازراکنادب دیزو یوعد ويد م دیشعا ادا کام دیو

 یدرب و یغوګ ا موق رح ند نکل ید, 7 شورع زویکسا هدیز ورعرمغب ورگب ناک هداه

 ورع بواوا هلوبقم یرلت داهش را هسلبا تداهشؤید ززال: یدریو یموجا نید رخآاب و
 رووا # باوطا 6 یرولوا صالخ ندنسهبلاطد لدی ز

 اودهش دوهنب ءاخ اهکتیذوا دق هيلع یعدلالاقو راند هسج لحر لعیعدا لحر) |

 | هلا اهعفد لأم -یانم یردلال انا الا مناند هسجن یدل ا اذه ىلا مفد هيلع دملا اذه نا |

 اذکیوعدلاق هناخ) هلع یعدلا ئر و امهتداهش تزاح رخ ا نیدنموانیدلااذه ۰

 یردنالوافلا هيلا معد هنا ادهشد اعلا هبلعی دا | طا فو (ضصفانتلای نیتفلا ةنازخ ىق

 (هيزازملا ةداهش نم لبتت نآ باوصلایلاهشالاولیعتال لبق عقد ةهجا ئاب
 و دیدیا ق a اتعا نکیا هد کلم مدقم هنسرب یب دنه یس هیراج نالوا و دزماز هع داده

 ةر دنه,یزدهاش یيدتنا تام PUN تاندضعتودبا راکنا دیهو یوعد نددنه
 ی N k e ۳ “احا ۰ ا «
 بولت ی 2 تبیهعت نکل بودیا تدامشوید یدیشی د مد لیا قاتعا ی هی راج مان هک مدت
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 ۱ هلوعم یرلب د اهش ؛اراروب رم هس نوا یس هیراج یرمغ ند هع ه دقاتعا نیح دل دنه

 رونلوا * باول ۱ یمرونآوا مکح هلباقتع كب هجغ بواوا
 | هرمغهلدبعالو م اس هعسا دبع هلو امل اس نوفرعیالو الاس هدبع قتعا هنادوهشلادهش اذإ)

 ۱۰ ۲ (یاتعلانم ٩ یف هناخراتات) هقتعب یضقب و ةداهش)اهزهلبقت هناف

 ۱ ۱ اقلاایح یرلنننح دنه هرکصت دک دا اقلا نینج یکنآیشان ندنا تودیا برض یدنه دیز

 . || مررب و هرغیبا كدا اقلا ایخ دزو یوعدوبدرپ و ینیراتدرابدلوا توف هدعب بودیا
 ءاسن درج هسالوا دهاش ندلاجر راهسلناتدامش ءاسن ضوب هتساع دم ل دنه هسید

 هرداق هغلا تید ن د دیز بولوا شلوا تباث یساعدم لدنه هلب راتداهش
 زالوا ٭ اولیا % یرواوا

 ایهدنعونینآ رعاولجروانیلحر ةداهش الا لبقتال ثرالا نحف ىصلا لالهتسا ىلعو)
 (!فالخااذهلع ةدالولادعب دلولا ةكرح ىلعو ةلسم ةرح ةداهشلیقت

 7 (هداهشلانم ۳یف هیزارب )
 هګار دق وش هل وقم وش ند رانویق لوا نکرالتوا مرلنویق هداعم ن الف ن د ورع دیز
 ذخایرلنویق هدعب بوشی راق هنسهروس كرلنویق ه د اعر كنس مرلنویقر دق وش ولتیق

 دلاخو رکبنلکهنداهش هنساعدم لدی ز بودیاراکنا ورعویوعدوبد لدیشعالالهتساو
 بودیا ت ډ اهش وید یدشراق هنسوروس یرلنویق لورع یرادعمرپ ن دنرانویف ل دیز
 ۱ هرزوا هجو وپ كژروب زمرا هاا نابب یتیراتتو فصوو رادقم رلث ويو نشراق نکا

 زالوا # باوخا ٭ یرولوا شذوا تبان یساع دم لدیز هل راتچاهش

 را د دعو ةثوتالاو هروک ذلاءهفصرک ذینا ديال هبادلالالهتسا ىلع هداهشلا ین نسنلانور)
 صالح ) كلالهتسالادنع ةيعلاركذ طرشي و طرشب سیل نوللاركذ و ثانالاو روكذلا
 | نعال ن ابعو ده انمنع "ینلا ةععإ رابخالایه  د اهشلا (یناثلانم ةداهشلاف
 هاو ةد اهش هب ءادالا ییعسب : دهاشم قمح دق ببسلا نا ثیح نه ن ابسحو نیم
 دهش اف سعشلا لم تیآر اذا ده الا هل وق لسو هيلع ىل اعت هللا ىلص ىلا راشا

 (رردلاو ةنادهلا ىف اذكو ةداهنلاین لزاونلا تاراتحم ) عدفالاو

 رولوا # باو ا٭ یرولوا هلوبقمیرلتداهش كيروع یکیا هليا لجر رب ه دنتورت ءالو
 ناك ءاوس قوقلا نم لاجرا هيلع علطيال ال صاصةلاو دودلا ىا اهرغل اهباصنو)
 قاتعلا و ترالل یص لالهتساو ةلاكولاو قالطااو حات اک لالا غیا هرضواالام حلا

 (هداهنلاق راغلا مم) نانآ ھاو لحروا نالحر بسنلاو ۱
 ه دنتفگ نب دنه ند دیز ن ذ هرو بش ز یس هپ ر اځ ن الوا هد اقم هقر كن اف وتم دنه

 ورع هتساع دم كس ز هدکدتا راکنا دزو یوعد وید یدشعا هردم هللا قلطم بد

 رولوا *باوطا# یعرولوا هلوبقم راهساب تداهش رکب ند هثرو هليا ینجا
 امهتدامشیف ةمهلال هنال هنرولا عیج ىلع امهندامش تزاج ذيصولا ىلع نائراو دهشادا)
 | سال امهراررقا نال امهبصت یف هصخاب امهم ادهش لو ارقاوا نیلدع رغ اناک ناو

 دیک رج ۱
 تم



 یهاغاو امهرخ لع ج نوکیا لادا فص ودب امد مث كلذكو امه رغ ىلع ڪڪ |

 (ااصولا تاک نم ثراولا رارقای طوسم) امهیلع هج

 و وطان ین کج كنیضاق کب هدنساوعذ هقلعم هام هی ورع كل دی زا

 رکب تو ی قم بون e ی هدام نالوا « دتج نورد دلاخو رش نلک هتد اهش

 تباث قوعص* لتچح لو و rE هنخددلوا ج كنضاق

 | باولعا  یمرولوا شاوا

 اذکه نومصم لع e یف 5 لب اذک ف اک هنا قاته-الا لعب ضاق ہکعال)

 لكف ناف لوکصلاو تالصسلاو رضاع اامهاوسامدارلا ةناکولاو ةداهشلالقن یوسام |
 مصخلا ىلع ده هوک امهنملکب دوص لا نال بوتکللا نوعضم لع ةداهشلا نع امهنم

 یضاقللعلا لوصحامهنم دوصقم ناف هداهشلاو ةلاكولا لقت فاللخ هالا نوكنال وهو
 ارفاک مصخلا ناك ناو ارافك قن رطلا د وهش نوک زوجال اذهل و

 (ع ولا نم قا هعسالا ین راففلا حد) (

 هنسامدم دب ز رالداع رشب و رک: تودیاراکنا ورعو یوعد هكا ر دقوش ناډورچ دنز

 ب ذ اک ۰ دنرلتداهش هرشب ورکب یضاق یزاقدلوا هعفارم هدنراکدتا تا داهش |[

 للخ هتي راتداهش راهساعا نیع زروب زد بودیا فیلکت نیم هن رلقدالوا ۱
 زالک # ناول لا # یجرولک

 لیعوا ق وعذلا ق قع هنا یع دملا فلح نا ٰیض اهلا م باطذ هاوعد ىلع نهرب (

 فیکف نی سم فلحتال مصطا مزراوخ ههالع لاقهییجتال هداه لا ی نوقداص دوه لانا

 ةدامشلا هنم بلط اذاو اندنع نیم دهشا طفل نال نيع دهشا دهاشلا لوق ناف دهاشلا إو

 دوهشنا مار کاپ انها ال فلحلا رزکیالو فلحدقف دهشا لاقو ءاضقلا سلق أ
 عانتمالا هل خوسنلاب هفلحم یضاملانا يع اذا دهاشلا ناف قوقطا لیطعت فیلعلاقو |

 فلخا ىلع اضبا مدعي هلطالاهدا هجا عع متان رمو هيلع مزال هنال ةهداهشلا ءادا نع

 نیلا باب ىف نیچلا فالح رظ دقف هت د اھ در دقو فلعل ناو لط ابلا جو زل ابل اغ
 (یضاقلابدا نم ؟ف هب زار )

 هلا ق الط حوا 3 مادام دنه یسهجوز رکب هدنروطح ركب تورا و هر ن یصاق ور عو دز

 روا اوا #باوخا#یرولوا هلوبقم رهسلبا تداهش ود ی دنا قبلطب
 نکلوتمالاوأرلاروضح طّرشیالویوعدالبذیسحلیقت قالطلا وتمالا نسب دداهشلاوا ۱
 (۱«ق نیلوصف) دوهشلا هیلا ر شبل فول اوج وا روصح طرشي ۲
 یر و زم جو قتح بولوا م هح هد ردق وش ن دتهج ن الف « دکتر نت نایت

 ید به ا ei ید دیز تودیا نابناو ی وعد هدنروضح یضاف دیز
 ونمکح هب ودنک کن دینی ز یروبزمغلبم كدي ز دنه هتسلنا اراکناهبلکا ا بنز و یوعدوبد

 هلعمالوا یترکح« هدکدن ندیضاق در تایز هدکه سا كه تمات !هرزوایعرشهحو

 ۱ زالو بوم × راو دی کک رکا اعلا هشنالوا هروپزب کج
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 ا دهشی نآ نم عا هندب هلع تعاووا هلود هم زا هب 1 رقانذ)|

 (اریزلم ءاضعفلاق رامغلا حم) یخضاعلا مکحش وا نل ۱

 ۱ !ةتیامدم دیر بودی راکتا ورعویوعد " هدیروص> ۰ ند ورک دی زا

 ۰ هرکصندکد رپ و تچ بودیا ےکج هدیز عرش یروب زم صوصخ رکب هلکانو تماقا ۱
 |۰ دک دنا زارا چ لوا دیز بولوا هعفارهرارک هبیض اقیشپ هلک تنعت ورع

 نوءت٥ رشب « دکدتسا كع هننب تماقا هنن وعصم دیز هلغمل وا رکنم نح نو ورع

 ر د اق هکعدروتک یر ده اش لصا ما وط یک ندب هتح

 (هتلتسم ترم) زالوا # باوا # یمرولوا
 هدک دا یوعدوید رب وردراو مقح هجا ر دقوش ندعیبم ن هه و دّنکتم د ندورع در

 i دنلد اقم اقم موق یم غلبم نکلر دراو منید ن دعییم نمت ها ر دقوا هک اس هرع

 این هیکدید عهدا ادا نند روتک یروب زع نهر م دینی ملسو نهر رجح رهوحر

 0 یا درو رم نرد رادهاش یکیدلدا تماق ! ورع هلک عا راکنا ی ییهر

 زالوا < تاوطا 7 یرولوا هلویعم

 (نهراف طقتللا سبن زوال نیدلا ر دق اوم عي لو نهراب اودهشاذ )
 ه دنس ههحاوم یس هرو ل دنه بوراو هي یص ارح ا e وتم دنه

 ل دنه هلغلوا یواسم همتوق یل ام ثلث بودیا ریبدت هلی قلطمرب دن یب ه دننابح دنه

 ويد نوسللوا هل لس را ردیا دی عضو هک اب هرزوا قر هرو نکیشل و دازآ ن هل وف

 دم كع رح بودیاراکنا هیروو یوعد ن د هبرو ود مر دیا بل
 ۱ دی ز نلک هتداهش هنس اع

 یدلیاریبدت هل ا قلطم میدن یتسهبراج برع نالوا هاعسم هلی اے مھ ٥ دنایح دنه ورڳو

 ردسلد درک دلکد هسحول ر دیمهمعدم وشاعر برع نکل زرادهاش هرزواهحووب

 هلومعم یرلندامس كحدیا هنب تماقا هنغیدلوا یدنک عرح برع یس هیراح دنه

 رونلوا # باوا # یعرولوا مکح هلیعتع كع یھ بولوا

 .توف رخت له دوهشال ی اقلا لاقف ةرضاح یهو اهبسنو اهعساب را لع | دسر

 بت اه رها ىلع داهشلا المك رو مهد لیا ولاقف اهیلع یع دا
 اکف ءامسلا لیعمهنداهش تگ ال ما كن یه يانا هذه نا یردنال نکلو انک

 لطف لاها لوالاق اورفا دا ل والا فالح ی هم ده نا هنيا هماقا یعدلا ىلع

 _( ٩ ف نیلوصف ) ا
 e ه درو رح یا 1 ج اقرب هدعب تودردتنا سج کاج یورع ی وردم دیز

 شل و رکن کب نلکهتداهش هتسامدم درز هدکدتا !یوعد راس لورعیجد دیزویوعد

 | هدنل وق كنیرلتداهس رش ور e دنراک دا ت داهش ودار درسوم ر داق هند ءادا هرجا

r1 ۱ ز دلک د # < تاولت تی وات  

 | الا هتک لل وا بل اعلا هنیف راسلا لع بلاطلاو راتعالا ىلع تولط1۳ نهرب ناف)

 RAR سیا که یا و دا ین 92۱ 7 هر مم

 راد

 مه مم م سس س سس
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 هدفدناوا جارخا ۵ج ARE ورعو دي ز ن دنسلاها یر اتد هزابا نالوا توا

 تیام

 9 ص رلق د) وا قسم 4 مالسا ورعو دن ز ه دعب تودیااژ رشا نشی ور عور کب ید ز

 ن دنتهج تب وص ءس هکر بولو ا توف دی ز هدعب بودیاقاتعا شب یورجرکبیدیز |
 ېع نیوبال كدي ز ن ورع هرکصن دکد تبا ضبقرفز یلغوا كل رکب هرزوا قلوا یثراو

 هنساعدم لو .عهدکدتیایوعدوید میئراو ارصح ن دنتهج هیسن تبوصعو یلغوا ||
 نیوبال هقومام یساب اب ورع هلبا هناوید هعزونخ یسااب لدیز دیلوو دلاخ نلک هتداهش |
 ت د اهش وید ر دیکروک یا یس اب اب كلباربع لاربع یعسا یزاباب بولواراشادنرق |[

 ینلدلوایراو ن E هست تب وضع ه دن ز ورغ تولوا r یراتدامش رە سلنا ۰

 رولوا٭ باوا ٭ یرولوا شلوا تشات

 ال نمو هناهش لقب ني” بان
 هلوبقم یتداهش هساوا ش٤ا ربخ ات ب ویا ے دیز نالوا ضرف ےج هنیرزوا

 رولوا ۴# تاوطا ۷ یزولوا :

 هيف ام ةلادعلا طقسب ر ذع رغ نمة رک زار 6 ن وکلا ندلارّعف یض اقلا لان
 (*یەاخراتات) امر ق اص وصخ ةلاد عاطف ال مداری اتو ءارقفلا ىح > نم

 لس هک سه مادح I FE در ز هدنساوعد ۹ دص وصخرپ هلا ورع دز

 هکید ماغوط یت ذا اهش هلغل وا 3 بد رع ورع هسلا تداهش لداع رکن نالوا

 زالوا #< تاوطا ۴ یرولوا روا ۱

 ناعادید# دز هدقد] و مال حاکت 4 دیدح هنن رزوا تولوا رداض هک: هلک ند دز ا

 زالوا* باوخایرولوا هلوبقم هسلبا ت داهش هصوصخرپ نیدعیا
 رهاکللغولو هت داهش لبقت الف دخا ىلع هل ةنالوالو ةبالولا بات نم دا ذا دنرعو) |

 (:داهشلاقررد)

 زالوا * باوا # یزولوا هل وقم یرانداهش تورعو دیز نالوا نلعم قساف
 ناللعا نا ىلع اوقفت اوقمناو هداهشلا لوق هب منع یدلا قنسفلاق سس تیم سم

 سانا يمل عنشنس قسف ع ون اتلعم اک نا اغلا قو هداه شلا عنج رابكلانم رک

 (هداهنلاین هير هط) هت داهش لقتال افلطم افساف تالدب

 نلعم قس اف یضاق رکب نالوا رومآم ندیناطاس لبق هیکح لبا لاوقا ح2 .دنروصو ||
 دفا نح هسر و ت ٭ تودیا مکح هل ىح ومو لوق یىزلتداهش لورعو دن ز نالوا

 زالوا ۶# باوا # یرولوا هتعم جو

 (:داهشلا ین راصبالاریوتت ) هتعماعالا هعنع نا الا ذقن قساف ةداهنشب یضقولف)
 یداهش كد ز نان وا NÊR بلاط ل الح بولوا ندیم رله ناوعا

 زالوا # باوطا »۶ یمرولوا هلومعم :

 فقوتال هنوکآ ال ما هت داهش لبقتله اتنامزف ةسايسلا ماکح ناوعانم لحرق لس

 (ةداهشلاف هیربخ) هتدابهش لیفت ال باچا لاا بسنک نیا نم بابیالو مارخانع |
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 زالوا * تاو ا۴ یرولوا هلومععیتداهش كد ز ندیا لاوسو رج ندسان بویلو یایتحا
 (فتلا ةداهشنم) يشف هنلادجر لبل با لوق ف زوال لئاسلاهداهش)
 زالوا *٭ باول ا ٭ یرولوا هلو فم یت داهش ك دیز نالوا نداع كعاتچاج ؛لرت لب ا

 (ةداهشلانرافغلا حم ) لی وأتباهکراذاالاةغاګ ٠ هولصلا لر نمهداهشزوجمالو)

 هلوبعم یتداهش لد ز نالوا یتداع قمانپ وا هلواط ب ویانب وا جرطش هرزوا یمجوراخ
 زالوا  ب تاوطا ۴# ی رولوا

 ج رطشب اقیوا دزب بعلب وا ا رويطلاب بحلب نم ةداهش لبقت الو )
 ( د اهشلا ىف رافغلا محم )

 ارشم دبع دی زو بیلح ندب رح راد
 ۱ دیز نکردیا یسهلماعم جاوزا هلا یناهما هرکصن دکد تا لوخدو جوزت ی یناهما ی زق

 | مدعم ن د زا ج وزت یی یناهما نب ند هم طاف ورع ه دکد تبا كرت ییهمطاف بولوا و
 | كديزنب هيلع ءانب م دیشعا قیدصت یخدن و رارقاوید ر دملع وا نایب تو میدی

 | هیلکلاب همطافو ی وعد وید ر دع رح یناهما مهجوز نسم هربنمه نس بولوا یلغوا
 2 0 اب می امرا هرع قتس ام دم هلورع ردك دتا راکنا
 (رکب نایلا توکس ر ذع الب بواوارلطاع هنکب دا یس هلم اعم جاوزا هد هروب رم ت دم

 زالوا # باول ا ۴ یرولوا هوم راهسلنا تداهشرشب و

 هبلع اوصن هنداهش لقت الو قسقير ذعالب هتداهش رخا اذا ةبسحلا دهاش نا إعاو)

 هب مهظاایهو لکلایف هنا ةينقلا ف ام رهاظو ةمالا قتعو هحوززا ی الطو دودخا
 (ءاضقلا رخ ین هاشا) ةيتيلاو

 ههطافو یغوا ابذ دی ز ورع هلبجومو لوبق یی رلتداهش كراروب رم ید یضأق هدنروصوب
 زالوا # باوخا#یرولوا ذفان هسابا مکح هرزوا یل وا ثراواعمهلبا

 وید دل دیش عیب همولعم نی هک اب نوجما لرم نالوا هدن دی هرزوا تیکلم ورع دیژا
 عیب هدیز یل م لوا دلوو دلاخ نلک هتداهش هتساعدم كدب ز ه دکدتاراکنا ورعو یوعد

 زالوا # باوطا#یرولوا هلوبق«یرلتداهشردسعبا نمت هيم نکل بوید یدلبا

 امتداہشف كلذ رکنمیابلاو نعل اسب لو نادهاش دهشو لجر دی یفراد ءارش یار

 عیماب,می ابلارارقا ىلع ادهش ناو هرادقم یفوا 0 اذکو اط اب

 و اندنع رقا ال اف ناو هلطاب ه داهشلاف نی ضبع ادهشب لو ن ملا سل و

 رال عيبلاىلع هداهشلاق) راج وهف نه اے 1و نع لا ینوتساو

 یر سو یبا
 هعاعتم هروب رم صوصخ یب نس ند دیز د ورعو یوعد یصوصخزب ن د ورع دبز
 شرطا هنساع دم لورع هدکدتبا راکنا یاربادیز بودیایوعدوید ل دیشعا اریانداوعو

 رکی در ذب زهدکد تا تداهشرکب ندیشاییالعاتوصنکل بویعشا یب نخ توص تواوا

 | اص

 س

 زالوا × باول ۹۹ یرولوا ر داق هکن هکعد د ماغوطی دا اچ ب :داهش هلل وا 3 هر العا توص هدوشا

n ج ۳۳ ۳۳ 

 ۷ دیلوتو

 م نت ویک
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 | مصالاو تاوصالا نم ىوقام عمسب ناب حارشلا هرسفو اهزاوج حصالاشرطالا ةبلوتو)
 (ءا طلا نم ةدامشلا لها هلهاو هلوق ح رش ىف محم) لا عمال نموهو هفال

 هدنتمذ دیز دنه هدکدتنا رت نب راغص دالواو رکب و ورع یرالغوا رک بولوا توف دیذ

 ندرشب یرلیصو كراغصو رد یدیشعٍارار قاهدنتهگ یح تواوا مقح شورغزویشب ندضرق

 كرکب و ءرع یر زم نيد یضاق هدعب بودیا رارقا یکب اون یوعد
 اركب و ورع مدقم ند رها EA f کیو ورع ءا هني رارقا

 رهسلیا تداهش هني رارقایروب زم نرد هرزوا رحم هجو كدي ز هدنروضح یضاق
 ۱ رولوا *باوللا٭ یرولوا هلوبقمیرلنداهش

 دنعلحرا كلذل نيدلا اذهب ادهشمت تيملا ىلع نيدب هانراو رقاف ةئرو نع لحزا تامر)
 اهرارقا درع نال لبقب ةكرلا نم امهتص> ىف نيدلااهرارقاب ىضاقلا مزلبنا لبق ىضاقلا

 هل هرا دش عامه رار قابام هيلع یضق ناوامه طسف فني دلا لمحت ال امه ءلعءاضعلا لق نیدلا
 اکف ةئرولا یاب ىلع امهمرلام ضعب الوخح نا نادیرپ امهنالامهنداهشب یضبال هيلع

 a) داهشلاق هیزازب ) مرغم عفدو مع رج

 دنه بولوا تبان هنیرارزوا هیرو هل روب زم ند هلیرلت د اهش لرکب و ورع هدنروصوپ
 زولوا 96 تا ولج ۲2 یر و لوا هرداق .هقلا ندنس هلج كن هکرت قند,

 رکب ورع دی ز ه دنرورع ت دم رب «رکصندقدلوا ف رسم هلم السا فرش یم ذ دی
 تلادع طّقسم ند دب ز هد هرو رم تده هدکدتنات ندادن ه2 اردقوش نالواهدنتمو

 ماعوط یتداهش هلغلوا ت داخ السا لب ز دز سکی نکی ا لک ی لبا زدایی

 زالوا # تاوخا # یرولوار د اق هکعد

 ) موصلا تاک ین ریدقلا 2 ) هنم هف الخ رهظد نا یا الدع مسا رسا اذا رف اکلا )

 نینبیح اناسهسا هت داهش لبقت ال ةهثداحف دهشفاقساف ناکدقو سا اذا ینارصتلا)
 رخغنم هت داهش لیفت دهش م لساف ال دع یارصتلا اذه ناک و او مالسالا دعب هلاح

 ( هداهشلانم لب دعتلا ليقف هنناخر) هتع لئتسب نا

 هرکصندکد سا صیقلالا تدب نیما نس هکرت هلغمالوا فورعم تراو هدرهاظ تكنافوتم دیز

 ورعویوعد ن د رو زم نیماوبد م یراو ارصحو یزق كدیز نب بودیا روهط دنه |
 ر دلکد زم ولعم ینب دلوا یرخا ثراو بواوا یتراو صحو یزق كل دیز دنه رکبو
 یجومولوبقیراتداهش هیکر لاو لیدعتلادعب ېک اح بودیا تداهش هرزوا هجو وپ وید
 كنلغوالدب ز نی بش ز هرکصندقدلا ندلالاتس نیمایدیز کرت دنه بودیایکح هلی
 كش ز ه دک دتبا ر اکنا دنهو یوعد ن د دنهودرپ و یهصح ند دز اکرت م یزق

 د دنز امدقم درج دنه هدن رک دنا ت د اهش هززوا یعرش هجو رکن و ور هنس اع دم

 هکعدر ماعوطیزکبداهش قحاوا هل وا" نکن دشع دزراب نغی دلوا یراویرمغ ند دنه

 زالوا # باوطا # ییرواوا هر د اق

 دهن  نراو هل عن الوا هربغ تبلا اذهل ثراوال لاقفلجر ةئاروب لجرادهشاذاو )
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 یروب زهعلتمزپ هدک درب و هورعیروب رمغلبم دب ز رشب و رکب اوت اف هتساعدم دی ز |ا

 تا لالا ترو لاو نا ك هانزو الاقو رکن ب وهو افلا هنم صدق هرآ ادهش ىلا قو)

 یب راتداهشقسفلا لعل رکب بودیاتداهش « دنروضح یا رکب هصوصخر هرعو دیز ||

 ببسب ناك ادا و اندلارومانم یش ةوادع امهنب لجر ىلع لجر ءداهش زوعالو )||

۳۹ 

 4 هرع هل تراوال هلوق نال « داهشلاهده تلبق تللا اذهنع رخال احر هد راروب كل د دعد ۱

 هرک ذراصذ عام ىلع هنودب دلوبقم ةداهشاانال دناز یحاوهلب هداهشلا باص نم سا

 هب تدهشام لاحر خا انراوم]تلعاملوقب ناهنکع هناف نکعییفوتلانال ءاوسهرکد مدعو
 (هداهنلانم ۸ یف یناهرب طع ) كلذ دعب تعم

 نالف یح بولوا عح ها رادقوش ندضرف « هدکتمذ ند ورع دیز ندنسلاها اضفرب

 1 ۱ ید رارفا هدنروصضح ركب نالوالورعم الاح تولوا یسضاق هموق رم ءاضق هدکش هر

 ۱ سشب و رکب هنیرارقا هرزواررح هجو ورع بودیا ر اکنا ورعو یوع د وید ل ديننا

 رولوا باوجا # یرولوا هلویقم راهسابا ت داهش
 (هدامالایف یتشورتسالل طقتللا سین ) زوج هل زع دعب رارقالا ىلع یضاعلا هداهش) ۱

 رولوا < باول ا #۴ یرواوا هلو.قمیئاهش كورع یساناب اعاضر هتسامدم لدیز

 (هداهشلاین تارصم) لفت همالوعاضرلا نم هنبال هداه ثلا طتللاقو)

 هلوبقح نتد اهش ل رکب یرااکن دخ ورع یبوز هنس اعدم ل دنه

 رولوا #باوخا # ییرولوا
 « دکدتنا راکنا ورعو یوعد وید م دیشمربو ض رق شورغ ز و هک اس ند ورع دیز

 ` یراتداهش رادهسلناتداهشوبد هادشمرب ویدا دعو نزو هورع هدنروضح لد ز

 زولوا * باوا * یرولوا 2

 (هفن لعف ىلع هداهشلا ین هیزازب ) ال الاو لقت

 ز هسلبا تداهش هص وصخ لوا هدنروضحرخآ ۶ اح ورعو دیز ه رکصن دک تیا در

 زالوا # باوا »۶ ییرولوا ِ

 اکو دیعلامضاومعب راق الا هنداهش لیفت ال ةلعلا ت تاارء < دام هداهشلا تن |

 .( اصنطع ةداهشاا نم ۸ ىف هصالخ) یصلاو یگالاو

 مکح هلیبجوم و لوبق یتیرل:داهش هصوصخ لوا كورع و دیزرخآ یضاق هدنروصوب
 زالوا *باوملا ۴ یمرولرب هربتعم نحو زفانیمح هسرپ و ت بودیا

 کا عیب نم نمامهرد اذک هیلعیلناب لحر لیعلحر یعڊا ایف مالسالا حش لوقام)
 هرهاط هد وند هوادع هبلع یعدلا نيب و امهدب نالحر كلذ 1 ده لرو رویت

 . لبقت ال باب ا# الماامهن دامشلبقت له
ar aaa دوس رسم وحی اطسخ نمیاد ۳ aS 

 ( هتداهش لبقتنیف هين ) لبقت نیداا روما نم یش
 هسلبا تداهش لزعلا دعب هنمکج یدنک ییدتبا هدنساضق نامز یضاق دیز

een. eanج سر  
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 (ةداهشلاق فتت ) هاجعاو ىل
 انب نوعیسفت للام رکب نایلوا یلوتم نوجا انب نالوا ا هدصرع فقورب ورگو دیز
 تب نوعا فقو رکب یرو زره ءاس هرکصت دن کد شا تداهش ودر دیکلم اركب نودیا

 هلوبقم یرانداهش نوعا فقو را هلا تداهش وید ردفقو انب ی دیشعا
 زالوا # اولا »< یرولوا

 (۱4 ىف نيلوصفلا عماج ) لبقتال هربغ) هب دهش ۶ ناسنال كلع دهشولو )
 یوعدوند نی هیتر نس نددنه نالوا هدنندعو ۳ TIT هتسک دز

 حاکنزب هلاکو هدیز یدنه رک: و ورع نلک هتداهش هنساعدم ادب ز هدکدتا راکنا دنهو

 ( هذن لعف لع 2 داهشلا ین هیزازب ) لیفت هکلم وا

 رشد زرا هسلن تداهش هتیاعدم دز کاوخدل لف تودارارقا دناخو رو

 لوا ند هکرت دیز مکطاو فلطادعب بولوا شلوا تبان یساعدم هلی رلتدامش «ادلاخو
 رولوا نفخ را اوا ۷ یرواوارداخ هعلا 1 هقبا زدق

 یتسللوتموکی ن و بصرع ا زا بنر 4 ورع هرزوا قل وا قو لدن ز

 زالوا او ا# یعزرولوا

 لفتال ورم هب دهش ديزل كل دهش وا هر ] هب دهش مث هسشنل اکلم یعدا )

 ( ۱٤ ف نیعلارون )

 زالوا * باوا * یرولوا ذفانیبکح هسلبا کح هرزوا قلوا ینقو كلرفز
 : رللامدمویوعدوبد زدرا و رب ره هقنار دقوشندتهحناللف « هدکمد ندرکب :ورڳو كيرا

 یوعد هباردقوش ندار وا تهج> ندرگب دلاخو زذا ه دود تودیا داهش دلاخو زمسف

 رولوا اوت ا یرواو | هلومشم رل هناي نداهشورعو دب ر هنن للاعدم هدنرتکدتا

Jدعل هل دهش ادا زا کا  êاهر هعنح یا لوق هت داهش لقتال هناف  

 || یراتداهش 7 هجووب ك ts نمرآ هسلنا تور ا نا ديل

 اذا ملا وا یر 4 وا ء ملا اذه انعب نحت الاف اذا i نیانکول هداهش
 هتحوگنماهنا حاکنلاوا میناب نالیکول | دهشولاما لب عاکلاوا علخا اذه انلعف نحت الاق

 | ردراو مقخ هشاردقوش ندتهجالف هدنتمد ورع ندرکب یراتشیصو كنافوتم ورع دب زا
 : هلغلوایرلمولعم لدلاخو شب ند هبرو هرول رم نیدنکل تودیا راکنا رکب و یوعدوبد

 | مفدلا دعب لبقتالو مفدلالبق FER تزاج نیدتسلا لع تاتراولا دهشوا اذکو)ل

 || 1 مر هر وب رم هصرع یسالوتم یقو روز هرکصندکد تا 3 هنففو 2 ا هصرع

 || هل وقم رل دسلبا تداهش دیاو و دلاخ هتساعذدم هدکدتبا یوعد هد ردندنتالفتسع قو

 ۱ یی هصرع لوا هلسحومو لوق ین هرو زم تداهش یضاق یرلقدلوا هعفا رع هدنزوص هل
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 NS هلع امها ده شف تالذ دو وهو مهرد فلا اند لحر لبعابعدا نیاحر ناولو)

 وهو هبلع كلذ نابعدی اهو مهردفلاب لجراا ىلع نیدهاشلل امه دوهشلا دهش ع
 ىضاقلا بدا حرتش ) تین ال ةكرشلا نال ةا ةداهشلا هذه ناف دعك

 (دئامو ن رشعلا لصفلا ین فاصلا

 تزاج رخآ قح یف هیلع دهش لحرا اذه نا مت قحین وارادف الجر مصاخ لحر )
 (یعدلایوعد لطبای ةناطایوعدنم) الدع ناکاذا هنداهش .

 رکب هدقدلوا توف هرکصن دکد دتا ملسو عاديا هورع نشورع نانی هدننابح دیر

 هک اب هرکصندنتافو ب ودیا نیبعت و زارفا یتسبمرکی كشورغ ناسکس ل وا دیز ندور#
 | هدکدتبایوعدویدرپ و هک اب ردنملوا توف ارصم بودیا لسناکسو تبصو هرزوا كمر و
 دی ز ند ور سس ه هرکصندقدتلوا مکح ب ودیا تداهش دلاخ و شب هتساعدم ملرکب

 اکسو تبصوهرزوا كلرب وهک اب هرکصندنتافوو نیبعتو زارفا یتشَملا كشورغ ناسکس لوا
 لرشب هدکد ما یوعد وید رپ و هک ابردشلوا توف ثراوالب ارصم هدعب بودیا می

 رولوا # باوا یرولوا هلوبقم  هسلبا تداهشدلاخ هلیارکب هنساعدم

 رخالاو ثلثلاب امهدحالوا ةكرشملاثاماب ةيصولانرخ ال قي رف لک ةداهش زوجالو )
 مادعنال رخ الا نیعیدحاو لكل زوج و ةكرشلا تلعلا رخ اللو نیعب ابهدحالوا

 لوالل رخ الاو مهردلابرخ ال ابهدحا دهشولو مهردلاب دحاو لكل زوال هک ریه
 | مهاریلاک ةيلاملا ىفدحاو سنح امهنال زوجتال لیقو زاج درعلا ةباور ق ا

 7 هداهشلانم ۲ ق هسانع ۱

 ۱ هدب ر دلو يکيدلبا عضو هدنمانیآ شب ندننوف ككدیز لدنه یس هحوز لنافوتم دز

 ۱ هلوقم  هسلنا تداهش ناوت نکلاب وید یداوا توف هدعب ب وغوط ایج هدنمح را

 (ےتا نم هتلتسمترمع) زالوا #*باوط!#یرولوا

 نالکه ت داهش هنساعدم لږې ز هدکدتا راکنا ورع و یوعد یصوصخ رب ند ورګ دیز

 ص وصخ رکب الاح هسام هدیا تداهش ءادا هلکمام هدنا رک دن یزوب زم صوصخ رکب

 رولوا # تاوخا # ییرولوا هلوقم هسلنا تداهش هلکعا رکدت یرو رم

 رولوا #ناوطا ۷# يرواوا هلوصم دا ءاور یمنی ءادیز هنسامدملدب ز

 ةمرح قاهرثأت امهشبیلا ةرهاصل!نال هنا حولوا ها رما ماللحرا ةداهش زوجصو )
 ( النمو هتداهش زوج نیفیسخرس طوسم ) طقف حاکتلا

 زالوا # باو ا٭ ییرولوا هلوبقم قداهش ءادب ز نایب یمالسا طدارش
 رولوا # باوطا#یرولوا هلوصءیتداهش لدی ز یداماد هتساعدم لدنه

 (دلتسلق صاع هباوج مهمی (

 ۱ E هزوبفم هسلبا تداهش هنساعڏم لو رع هوتعم دیز

 ( ةداهنلا ف راصبالار ونت ) نونجلاو هوتعلاو ىصلا ةداهش لبقنالو )

 ٭ رخآ عون ا ۱ هی



 تار
 لرکب ورع نالوا یسلوتم تولوا ناییص ]ڪت هک کش فقوو انب هد هي رقرب كدب

 ود ردشقو هطورشم هرلنالوا ناییص هد هدیتکم لوا دی ز نوعا هصرع نالوا هدندب

 بولواندنسلاها هروب نرم هی فا هشساعدم هلورع هدکدناراکنآ ویدزیمکلخ رکبو یوعد

 هسلبا تداهش رشب ندیا ناشلا یظع نآرقعت ن د ورع هدبتکم لوایدالوا
 زولوا * باو لا * یرولوا هلویتم

 لهاصعب دهن فقولا اذه لجر بصغف هلعم لعو بتکم لع یو یواش قو ۱
 دالوا دوهشلل سلو هلعع لعو بتکلا ادهلبع نالف نب نالف فقو اذه نا برقا

 (هتداهشلشناعف هی زاز ) جصالان اضیالبقت دالوا هیفمهلواو لبقت تتکلاق .

 ورق و ناو هدندب لورع یاو دی ز یسلوتم كن هم جرب مقاو هد هغ رب ||

 ۱ تداهس هنسامدم هدکد تا یوعد ويد ردلهسمیقو ك هعشجلوا هلساونع نوا وص

 رولوا # باوخا # یرولوا هلوبقمیراتداهش راهسلوا ندهلحملوارشب ورکب ندیا
 دج لاق مولا راوجیف نوحاتح دألوا دوه للو هنارمج ءارقفل یصوا هنا اودهشولو )|

 لاله رکذو اذهلع هناربج ءارقف لع فقویفو نيقابلا نح ىف لبقت ىلاعت هللا هجر ال .
 ( ةداهشلا ف عون هیزازب ) فقولا ىلع ناربطا ةداهش لبقت لاعت هللا هجر |

 راکنا وید ردیکلم مب و ا ی هصرع نالوا هدندب ورع دز

 هعرارم دفع هلا دیز هرزوا قلوا ادب زضراو رذب نلک هنداهش هنساصدمادب ز هدک دتا ۱

 : .هلوقم هسلنا تداهش رکب ن دیا تعارز ی هروپ زم هصرع بودیا
 زالوا ٭ باوا ٭ ییرولوا

 | یواح ا هال ضرالا بر لق نمرذبلا اذا ضرالا بز عرازملا هدامش لقتال و )]

 ( هنداهش لبفت نيم یدهازلل هينملا
 لوا هلپا دب ز رکب و ورع هرکصندکد تیا جوزت ینب ز هدعب یدنه دز ندنسیلاها هدلب ر
 یس هلماعم جاوزا هلیادنه هدندموب و هنجوزت یفیز لدی ز ب ولوا رلنکاس هنسرپ هد هدلب
 ند هروپ زم "هنس دی زرکب و ور هرکصندنراکدتبا توکسرذعالب بولوا رلذاع هنکیدتبا

 نوسلوا سو قالط حوا ندن دنه مسرونلوا هنیرزوا كدنه نیدعا ح هر یشز مدقم |

 زالوا # باولا # ی رولوا هلوبقم را هسلبا تداهش وپد یدیید
 رومأم همکح هليا لاوقا حصا نیعجا مهیلع یلاعت هللا ناوضر ند هیفنح ها هدنروضوب
 هل قالطا دنه بودیا لوق ی رلتداهش هرزواررحم هجو كرکب و ورع یضاق دیز نالوا |

 زالوا  باوطا ٭ ی رؤلوا ذفان یمکح هسلبا مکعب ۱
 یزراکتم دخ نالواهدنلابعهتساعدم ك در ز هدنساوعد هقلعتم هصوصخز هل اورع دیز

 زالوا # باوا ٭ ییرولوا هل وقم یراتذاهش كرش و رکب
 یروب رم صوصخو لوبق ی رات داهس كرشب ؛ ورکب یضاق یراق دلو هعف صهدنروصوپ

 زالو! باول ا#یمرولوا هرمتعم جو ذقان یم هسر و تح بودیا مک> هدي ز

 وید ردمکلعمن ورعو یوعد وید ردمکلمنوجمایوم لاب ردقوش نالوا هدندی لرد دا



 ملسدوعیهدیز بواوا مکلمنبامدقم ردیکلم لدي ز نوڪ | یوم لا وی رک: هدک دساراکنا

 | هتداهش لعنال ۰ نکا تضقو هنم هتعد یل ناک ی دلا كلم یثلااذه لاق نیدهاشلادحا

 (نیناطا ىف اذکهلعفب لصح لجر ىلع لجر ةداهش ىف ةن ة)

 + هک رلاو لب دعتلا ق عو $

 نکل اکر لس لیدعت کر کا یورګ و دیز ندیا تداهش هتسام دم
 زاموا یروئلو تاغا E رج یر دوبزعرشب ز ۹

 1 ۱ [ ةبناخ ) دحاولا لوق فال

e۱ ۱ 4 ندهاشلا نی و یوع دلاو « هداهشلا ن و ا >الاق 2  

 | یورو :یوعد ويد رد راو هجا ر دقوش ندتهج نالف هدکتم ذ ند و رک دیر
 هنداهش هنسأع دم ورع ء ءدکداراکنادب زو یوعدوبد م دعا اداهک اس یروب زم غلب

 زز هسلبا تداهشوید ی دیش اربا یو رع ندر وب زم غلیم دز رشب و رکب نک
 رولوا ۴ باو لا # یعرولوا هل وع

 | ءاغيتسالاب ءا ءاربالا ل وصح لامحال بقت ءاربالاب هل اودهشو نیدلا لاصیا ن ویدملا دا
 ٠ (ىوع دلاو ؛داهشلا نيب فالتخالا ى هینق )

 أ كدام نالوا مت یع وبقم لو رع ن دنس هيرو كنافوتمورع ن الوا یسصو هدیرغفص دب ز

 ردعلوا رم هحورب هدننابح ورع تح بولوا مت وح 3 نقوش هدنتمذ ن دنساب رو لصا

 تكحدرا هد تماقاهن رارقا لورعو یوعد وید یدشعا یجدرارفا یعیدنوآ .۔ےقحا 8

 رولوا# باوطا# یرولوا رداق هغملا ندنس هکرت ورع یروب رمغلبم فلطادعب
 ۱ میده اردقلوا هدر ز هدنناح لور رسا ورکب نلک هداهش هیات دم در دیر وا

 . یرلتداهش را هس اعا رک ذ بیس بودیا تد اهش هنیرار 3ا اقلعم ود ردراو

 رولوا # تاوخا # یرولوا هل وفم

 ځا وال لیف و لبقب لبق قلطم نیدب ادهش و هوحوا ضرق ببسب انید یعدا )
 (۱۱ نیلوصف ( لیفت اهبا

 قرق هکاب لزنم لوا دیزورعو غرق دو در دلم نوعا لزم نالوا هدندب كورع دیزآ
 یدیشعا ید رارقا هرزوا ح ورشم هجو يح بودبا نغ ضبقو ملست و عیب هشورغ
 هدنرلکدتبا تداهش رشب و رکب هتساعدم كورع هدکدتا راکنا دیلکلاب دز و یوعد وید

 یدتیارارقا هدزمروضح مزب هنکیدتنا نک صرقو میلستو عیب هورعیروب نم لزم لدی ز |
 زولوا #باوط ا۴ی رولوا هلو,عمیرلنداهش نیما یاد نی دعم كن نکل

 نع ضب لع اودهش نا نعل نیل و عيلا ىلع نادهاشلا دهش ول ةضقالا قو (

 : (ءداهنلانم ٤ ین هضالخ ) رخالا تکسو ابهدحا نیب ول اذکولبقت ۱

 ر دالوا e ندرکب ینویدم دم هګاردقوش كنافوتمور مع دز
 ج ب -

| 
1 



 کی
 | راکت ییاصورکب و یوعدوید رب و هکاب یروب زم غلبم هلغلوا توف | ست ۳
 رر هجو یدیزمدقم ندنوف ورع دلاخو شب نلک هتداهش هنس اعدم ادیز هدکدتب 1

 یدلبا بصن یصو مدقم نوکنوا ندننوف شب ن ی تولد یدتا اتص یصو هرزوا

 زوب زهرا هساعا قفاوت هدنامز نیبعت ب وید یدلبا بصذ يصو مدقم نوک لب دلاخو
 رولوا # باوا ی رولوا هلوقم یرلتداهش قوا رالداع ۱

 ءاشنالاوا ناکلاوا نامنزایف افلتخانااما هجوا دل نم ولخال نادهاشلا فلتخا اذاو)
 ةيصولاو لاو لاو ءارشلاو میلاو قالطلاک ضع لوقف فالتخالا ناکناو رارقالاوا

 . ةنلنلا هوجولا ف منعال ةلاولاو ةلافکلاو ءارالاو نیدلاو قاتعلاو قتعلاو نهراو
 (اصاخ وین ی ٤یف هصالخ )

 هدکدا راکت ! ورع و یوعد ود لدتا و نس يديز ند ورګ یس هبرو كالوتعم دیز

 رکب نک ب وید یدنیا لتف ورع ی u ورکب نلک هنداهش هني راعدم كن هرو
 | تلآ ب وید یدتیا لتقو برض هلیارضص رجح رشب بوبد یدتبا لتقو ح رج هلبا قاع
 ۔ زالوا ا تاوخا#یمرولوا هلوبعمیرانداهش كروب رم هساا قف قفاوت هدلتف ۱

 لاقو اصعب هلق امهدحا لاقوا لتقلا هر عفو اي ایف وا نام زا یف لتفلا !دهاشیاتخا ناو (

 ( لتفل ا ةداهشلا قیعلبز )ما تلطب هلتفاداع رام رخ ۷۰. 2

 ۱ چ دا رو وص نددب ز ند رهم ه۵اردقوش نالواهدتمد دیژ قلا ط«حور - دنه ||

 یدلیا ءاضق برهم هدنه دیز ورع هدک دتباراکنا دنهو یوعدود م دیشعا ادا هک اس

 هی رارفاویدمدلیا ءاهبنسا یع رهم نالوا هدنتمد دی ز دنه درکب نودیاتداهش ولدا
 زالوا # باوطا ¥ یرولوا هلوقم هسلبا تداهش

 نیدلابر رارقا ی ندهاشلادحا هلدهنف لاص:اانویدلا یعدا )
 : لبعرخ ا ادهشو لعفلا هنباعم ایهدحنادهول هن هنا هلصاو ( طش) لبقت اللاصدالاب

 (ندهاش ا فال |یف ین )نفخ نیا اديس :امهنال لقتال ل عقلا ئالد رارقالا :

 هذشس هلباعم عید هما ر دق وش اکس بولوا م کلم نوعا لّرم نالوا هدیدب ورع دن زا

 مس انا هک اب هب هشار دق لوا یزو OEE تاج

 یرول " نهلزمه كن ز رکبنلک هندا بهش هتساخدم ادب ر 3 هدکد تیاراکنا ی ءافووید تلاش

 د ز ید شب تودیا تداهش ويد یدت عیب ءافو هدنس هللافم ید دش 3 ردقوش هورع ||

 هن رارقا ود یدش ٤د ید عب ب ءو هک اب هدنس هلپاقم هكا ر دق لوا یرو نم لره |

 رولوا ۴با و ریل هلو عم یزلنداهش هسلدا تداهش
 رح 131 2 هعا هنا ایهدحا تهتف دبلا !ی ناوگان ءافولا طر اع عدا 8

 دحاو رار والا ملو ءاّنالا خول اینا لفت ءافولا طر ا کرم اشار رها هزا

 ( ١۴ هیداملا ناذکو ۱۱ ین نیلوصف )
 نالف اکس دی ز هدنروضح یضاق شب ندرکب ورع یتراو ارصحو ییعوا كنافوتم دیز
 ۲ و سس سس سس سس سس سس سس بودیاراکا رکبو یوعد وید یدیشعا لسو عادیا ها ردقوش هدتفو نالفو هدناکم



{ES 
 ی هدیلودلاخ شب هدر راکدسا تداهش هدیروصح دلرشیدبلوو دلاح ایا ده اورع ۱

 دلاخ هدکدتالاوس هند یدشعا ملسو عاديا هدزاکم هرو هدتقو هن هرکب یروب نم علبع

 هلوصم یرل:داهس ۳ هسدد ززال ییعیدلوا هدنامز هرو هدناکم هت دىلوو

 رولوا #< باوا # ی رولوا
Kab منال الاقف ىضاقلا امهلأف ناکلا و تقولا ناب نع عيبلا دهاش تكس ( | 

 اف ( اههل داهش ۱)

 رکبهن راع دم هدکد تنایوددوبد دلنالتف نس یدبز ندورع س هرو كالوتقم دیر

 رارداوید م دتیا لتق یدیز ورع د رشب بودیا تداهش وید یدتبا لتق ورع یدیز
 زالوا ¥ باول ایم رولوا هلو بفم یراتداهش كرر و نمراهسل تداهش وید یدلنا

 ) لبقتال رارقالابرخ الاو هب امه دحا ده شف التق وا ابصغ یعدا !ذا `

 ) هداهشلا ف فالتخالا ف ررد (

 یوعدوبد م دږ و ضر شورعردقوش هدلّرم نالذ ميداوا نکا سک اس ندور # دی ر
 هورع یروپ زم غلبم دیز سشب ورکب نلک هتداهش هنساع دم ل دز ودیا راکنا ورعو

 ج یرانداهش را هسلیا تداهش وید یدر و ضرف هدقوس نالف
 رولوا # باوخا # یرول وا )
 كلذ نكن اصقع وا اهن انا یا ج اتال هدا زب یوعدلا تغلاخول ة داهشلا )|

 موبلا رک ذیل یعدلاو اذک موب فرقا الاقو لاج رارقالا ىلع ادهشول هلاثما اهلوبق عنعال |[

 یدلا رکذوا قلطا دقو اذكد لب فرقا هنا ادهشوا خرا یعدلاو اخروب لوادهشوا |
 بک اروهو رقا یعدلا لاقوا ناکلا تللذربغ ايم“ امهوا اناکم یعدلارک ذلو ناکلا |

 كلذ هابشاو ةوسنلق یدالوا راج بک اروا لجاروهو رقا لاقو ةماع سب الوا سرف
 كلذكوءاوس اهنعتوکسلاو اهرک ذفاهت ابا ی اجاتحال ءایشالاهنهنال لوبقلاعنعال هناف |

 ) ۱۷ ین نیلوصفیناذکو هدامشلاق هیدعاق ) ریال نیندامش لا نتوافتلا اده لشمقفول

 4 عمایسللاب ۵ ° دامشلا ف لصف ۾

 هروک ذم تل وت هلغم الوا مولعم یکیدلبا طرش هب هنسکر ب نیل وت كنفقو فقاو دیز ||

 فقاوورج ن دن دالوا یسامتع كفقاو الاح نکیشلک هنلوا فرصت هليا تارب ن دع دقا
 كفقو لوا ويد یدیشعا طرش هند الوا كنس اقتعو هنس اقتع لوت ل رو نم فو

 كفقاو یلوت روب زم فقو دلاخورشد هدکدتبا یوعد ندرکب نالوا فرصتم هنتلوت

 رادسلناتداهش هلعاعس ضع ود رد هطورشم هندالوا دالواو هندالوا یساعتعو هنسافتح

 زالوا ۴# بلولا # یعرولوا هلوبقم
 | كفقو لواو لوبق ی راتد اهش هلعاعم كراروب زم یصاق یراق دلوا هعفار ه دنروصوب ||

 ۱ هربتعمیحو ذفان ی هسرپ و تح بودیا مکح هورع ینیلوت ۱
 زالوا * باوطنا  یمرولوا

 ونعم قداس هلعا لعام رفت ال هدنساوعدب بس رس ادیز ن نالوا رس (

 34 یرولوا وک



{4:0 
 وللا # ی رولوا

 عم اسنلاو ةرهشااب هبلع ة د اهشلا ا توملاو بسنلا فالازوجتال ىعالا ةد امش )

 ) نونا همالعت هداهشلاق هرادهلاف اذکو و هساسح تاعقاو )

 ۱ زالوا# تاوطا# یرولوا هلوصم ت داهش هلعاعم هدنساوعد E ڭم

 هفدصلاو ةبهلاو عیمآ ا و اهیاساو كالمالا he هرهشلاو عهاسلاب هداه ثلا زوحال )۱

 ۱ ۱ (۱۳ ی هیداع ) |
 زالوا # تاوطا * یرولوا هوم تدامش هلعاعس هدلتف توت

 نیتفلا هنارخو هصالخ این كت وملاك لتقلاو هلعو لتفلاک تولاو ةب زار لا قف تولااما

 ص اصلا یل لکشم هقالطا وهو هز ا عماسلاب لتفلا ىلع هد اهشلا نا هره اطو ||

 ىلرهظذقو ن الا ىلا دعك وا نمرا لو ةهشلاب ءردتام اهب تشالف ةهش اهفو اهلع
 ناکناو ج وزال هتوک هلتقب تربخاادا ةأرلا دادتعا زاوحوهو صاخ فن وهامنا هیشتلانا ا

 ( هداهنلاین یار ص ) هنایحو هلتقباندنع نارا ضراعتاذااذکو هفالخ قابلا

 زالوا # باو لا # یعرولوا هلو تم تداهش هلعاع هدالو توب
 لوالایف هللا هجر دمو ةغنح ىيا لوقف زوجال عماسألاب ءالولا ىلع ةدامشلا كلذكو |

 ( يلب زان اذک یاولولا ةداهش نم )

 رولوا#ب اوت ا#ییرولوا هلوبقم تداهش هلعاعریسعت الب هدرهمیاوعد) ۱
 ۱ رهلایلعداهشلا لصتباور قلا هج رد ن ءناتاوردق ةرهل ایل عاودهشینامهللهو)) |[ ۱

 5 لوالا وه ج ےل او رهملا لع هداهشلا مهل لحال داور قو حاکنلا ىلع لحاک

۱ 
1 

 (ةصالخللا ىف اذکو د هد ايشا ق هساخ)

 زالوا »۴ باوطا#یرولواهلوعم تداش هلعاعسهدعس و هد هه ياوعدو

 ) ا هتلئسم تره (

 || دب زب هدمورع نم یعرشلا ءارمش اب تاللا فرصت اب فرصتی دیز دی ی راقعیف لئس )

 الد ناب مهیلعیعدب فقو نالاو ثرالا هترو هبف فرصت هت وم دعب و هنس نیئلث لیع ۱

 ۱ هنرولا دا نمراقعلاع ز زا ف ادال لهف عاعسلاب هاوعدپ دمشب هنس فوولا نم راغعلا |

 ۱ كلذ هل سیل # باوطا # الما هداهشلا كلت
 هب بک هنرولا دینمراقعلا ع رب م کو هداهشلا تالنیضاقلا ععساذا هروصلا هده فو ۱

E۱ ٭ ںاوجلا # یض اعلا  

 ی اقلا ب دوب و هتخرتیالو هم > لفن ال

 | یسادنرف ل دز نوحما لزم نانلوا طض هر ز وا قلوا ققو هطورشم هتهحر ل دیز

 | هدک دنایوعد ود رد,هقو هنسانب اءاننا لورع م دجرو زم لزنمرکب ندنساشا ء انا ورع ||

 رولوا# باول ا٭ ی رولوا هلوبقم را هسلبا تداهش 2:ا دلاشورضب هثساع ده ۱
  هطلارشالراصعالاین قبب هنال مطا شال هلصا ییععماسشلاب ليفت هنا جا فقولاقو ||

 ا وهف + زا هبلع فقوتالامو هلصا نم وه هيلع فقوش و فقوا ةكك هب قلعتام :لکو ۱



 یسخرسمل اراخاو عماسلاب هداهمنلافذو 1 قحا ى نباملا صنو هطد ارش نه :

 1 | یایهنک امانیابتوهلوق (هتسلا باف و یکتسخا" تنی هتک ناو سالا ادت سما ع

 ناکماعفد قارن ذأ دشا هنال ضعللا راتخم وهو مع اطواو مهنادلب فالتخا یار ثیاهدعارت

 نم هلک اح یر لالا توب نیما یلزمعرب ن دنس هکر «دقداوا ترف ران رول دنه
 ف س ه رکصا بک دتا نم صفو 2 او هد ر هش و رع زول هرزوا قلوا ی ۱

 ذوب ی ه دعس نیحر ولرم زنم بو دیا روهط ورع یراو ارص> ل دنه هدنرورم ۱

 | دنه نب بودیاروهظ دیز هرکصندکد تا ضبق یا هلج بنیز یر بولوا توف دنه ||
 ییساع دم ول د نسییعوا یع مال لده نس هد ز بد زو یوعدود ءیلیعوا ی نوبل

 | د دیز هسلبا تابناارتاوتم هلی رلتداهش مفغ ج نایلوا روصتم یراّتطاوت هتیرزوا بذک ||

: (i1 

 اما هده هیفلاو اذه رسما لع فقو هنا اولوشت ناب هطنارم ت يلعال هلصا ىع هزاوح

 فرصبء اذهل هلعلا نماردقنآ اولوقبنا طارش نا نیم دارلاولصن ال هده ۵ اورک ذی ملاذا

 لوالا سنج ایف هب زا لا هداهشنم لقت الاذهاو رک دولف ههطاناس ۱ لا لضافلا

 ادبی نا لوقي نا لب هيلع ف وقول نیبب نا طورشلا ىنعم سبلو ريدقلا حلا ىف لاق
 ( ة داهشلا فرح ) اذکو اذكب اهتنغ نم

 | دعسع ن الف لرکب هروب نم هصرع ورعو دیز نلک هت داهش هننیفقو لصا كن هصرعر
 ۱ رولوا ۷ باوط ا یرولوا هلوقمرهسلن تداهش هلع ام" ويد ردفقوهرلنالوا ماما هدق ریش

 هک رتاوتلاو ه رهشلایف لصف #
 ملسو عج هش و رع زوبنب هور ب ويد رک سو رغزوبشب موبلا یلزمم تلم دیز

 بولوا شورغ زویجوا نجا - 29۵ دعب نح روب رم لرم ن د دیر ور مچ هر کصذ دکد سا

 لر وې زم لزم دیز هدک داخ حس روو نیغ یاوع دید یدیا زکد هدانز
 نالوا ر وصتم یرلثطاوت هنیرزوا بذک نکی دیا س ورع زوینب ید ه دعسب نیح

 هسلبا هنا تماقا هنساعدم ورع هرکصتدکدتنا تابنا هل راررخو تداهش رفع چ

 زالوا ۴# اوطا ۷# یرولوا هلوصم

 اورمخ) ا نا اوڼوکب نا ط رشد بذكلا ىلع مهن طاو روصتال ٌهعاجم رخ رتاوتلا)

 ی ریسک چ

۱ 
۱ 

 ا هعفس نینطا ومرابخاب لا لوصط كلذ طرشيالر وهبادنعو ب ذکللا ىع یطاوتلا

 (هقفلالوصان ھ هنسلا باب ق د تک قم ) هدحاو و a دلد وأ هدحاو

 و هل جومو لون یس دهوق سه دن  لورع یطاف ی ی دعفأ ره هدیروصوت

 . زالوا ٭ باوا # ییرواوا دفان ی

 تذکر لهسانا تداهشرشپ و رکب هتساعدعو یوعد ن د ډي ز ود ی دیا شور رکی

 زوب قحا ید « دتقو لوا لر وب زم لزم رقع ۳ نالوا روصتم E دن. رزوا
 ا نام امت ومت اجازات دریک هذا بیلوا شو

 زالو | #باوخا# یرولوا هعوعسیسهنب یکیدتنا تماقاو نیعیاوعد

۱ 

 زالوا ی یا هوس یسهنب هنفالخ كرتوتمو هعوعسم یباوعد

Fete 



۹۷9۷ 
 | ن دع دق هر رڌ ی اها ن د رهن نادیا نار تا E بدر رو

 ندتسلاها ! د راس نالوا هدنفار طا كن هرو زم هب زر 9 یرلک دلک ةا یس تب رعرارم

 هساوا تب اب هلی ربخ نیلسم ریفغ ج نایلوا روصتم یرلتطاوت هنب رزوا بذک
 رولوا # تاوطا# یرولوارتاوتم اعرش روک ذم صوصخ

 یوعدوند یدشلک هقا ه رعرا رم مب ندعدق رو رهرهن یسلاها یرخا غرق ه دنروصوت

 || رک دلب یسبلاهاعیج كنارقو دالب نالوا !:هدفایهس یضاق یرلقدلوا هعقا رم هدنرلکدتا

 نیلوا روصنم یراتمات هن دزوا ب ذک ندنسلاها كنارق « دنفارطا یلوا ی رق زکات

 ۱ كراوتمو عاجسا یهروکذم یاوعد بود زاذوا لصاح وناوت هلی را مخ نيس ر

 هنعرارم یرخ - | ب رق یرهنوریکح هلمحومو لومو یهشب یراکدتا تعاقا هنفالخ

 زالوا # باوخا# ییرولوا ذفان یمکح هسلبا مکح هلسارجا
 | دی ز هنس هلعو تباوت كمقوهطو رم هن دالوا دالواو هن دالوا كمقاو یس هلغو تیلوت

 ندندالوا ركب بویلوا ن دن دالوا لدیز نکیا فرصتم ورع نالوا دوجوم ن دندالوا
 هلراشم هک اس هد هلغو تیلوت بولوا ندن دالوا هلدیز یدنبمشب نالوا رتاوتمیتیدلوا

 هسلدا هب تماقا هنفالخ كرتاوتمو روهشعو یوعد ن دور ويد مرولوا

 ز الوا ۴ تاوطا ۷ ییرولوا هعوعسم

 تلراوتمو روهشموع اسا ی سهرو نم یاوعد مد یضاق یرلقدلواهعفار هر وا

 | هد هغو تیلوت بولوا ن دن دالوا ل دیزرشب و لوبق ی هنپ یکی دلا تماقآ هنفالخ
 هربتعم یتجعو ذغان یمکح هسرپ و ت>ع بودیا ےکح هرزوا قلوا لر اشم هورع

 زالوا # باوا ۴ یرولوا

 یوعد وید ر دمکلمنوگاهیفس نالوا هدن دب هرزو اتیکلم لورعندنسلاها هدلب رب دیز

 | تدم توانا یرصدو طض هنس یرکن هدنسدهحاوم كد ز هلخلوام کلم هبفسورعو

 || نفس ت دم هدن دم لوا دی دیز ه دک دنا یوعد وید هل دیشعا و7 ی

 | دی ز هسانا ةندب تماقاو یوعدوبد م دم ه دیا ی وعد هلکعا شکم هدرادد رجا درعا ۱

 قحلوارتاوتعو روهشم یکی دتا نیو رز نع الب تولوا هد هدلب لوا هد هړوپ زم ت دم

 زالوا < ناو ا ٰیرولو | لوم یسدن و هعوعسم یساوعد ۱

 ل دز نو | یضا ازا نالوا ه دنسار | یس هیر د یراع لورع ةلبا هر نق نالوا ٍ؛ یدو كدیز

 : ردندنسنضارا مرا یدورع نودبا هن تماقا؛یوعدوید ردفقولدیز کا

 هعداش ترهش ٭ اوطا#ر دیلوا یسهنب كنسقتق هسلناهنب تماقاویوعد وید

 ر دیلوا یسهنب كفرط لوا هسا ن دقرط یمنق

 || نغیدلوا قو ل دیز ب ویلوا ن دنسبضارا یر ای ورع یضارا لوا رکب هدنروصوب ||

 ا یدو 2 دی ز ی یضارا لوا یضاق یراق داوا هعفا رم هلکتعا تابا هلا هد اش ترهش
Nی یضار لواچدنب نکیشلوا هلع یصعم ورگال اع هنوز تو 29  || 

 تاقتا نمک هد مرد تاب اا هعداش ترهش یعیدلوا ندنسضارا مرا



 زاعلوا # تاوتا # یمرونلوا

 € یم ذلا ةداهش ىف باب #
 || هدنساوعد نالوا هلبایذ ورع كنمأتسم دیز ناقج همالساراد هلناما بولوا ندب رح لها |

 | هلوبقم یراتداهشز هللا تداهش ررفاک ر شب ورک, نالوا رانماتسم هتساعدم لدیز

 ۳ زالو *نناولتا * یعرولوا
 شو ةمذلا لها لع نينمأتسملاةداهش فالح )انشا سا لع دمذلا لهاهداهش)

 | كّلاو مورلاک نی راد لها نم اوناک ناوغدحاو رادنم اوناک اذا لبقتضب یلع یهضعب

 3 (ةداهشلان د۱۰ هیدنه ) دن مه ظا یف اذک لمنال

 رهسابا تداهشوبد یدلکهمالسا دنه نوعا هنارصت دنه رلنارصد ورعو دیز
 رولوا # باول ا # ییرولوا هلوقم

 - مالسالاییع تربجاوزاج تلسا اهناب تينارمصن یلعناینارصن دهشولو)
 ( ج اکا باک لیبق رر د)

 ندتهحنالف هدنتهذ ورع ندلس مرکب نانلوا بصنیصو اک كنافوتمیذ هرگدب ز

 | رلبمد فاو ةتسأ دم دی ز بودا راکنار ۲ د و یوعدویدردراومقحدق ار دق وس

 هکع.د ماتوطیبرانداهش كرلیمذ هلغلوا بس درج رک: هدنراکدتا تداهش
 زالوا # باوطا »< یمرولوا ر داق

 امهنداهشلشب یضاقلاناف تیم ىلع ندب نا رذاک دهشف سم ل احر یلایصواو تامرفاک)
 )۰ “ق هناخاناتلا هداهشنم) ایسمیعدلا ناک ناو هب د رھ ظا یو

 عس همولعم نع : هي یذرکب جد ورع هي ید ور ین هبنارصن دنه یس هیراح لسم دیز

 ادوات ام دنویخدویدصالا رح ندرکب دنه هرکصن دنر اکدشبا لسو

 روتوا ٭ باوا # ی رونلوا مکح نب رح كدنه بولوا هلو تد راسلنا تداهش

 اودنیح و ۶ فر فندق ۵۳۲6 یار نم یار هعاب دبع قتلا فو)

 ماقا ولصالا رح هنا دبعلا عدا مث مهنم دحاو لسا ینارصن ےھلک هعابلا نم دیا ہرشع
 وا ےھرخاوا مهلوا ۳ ءاوس هّساب لست ال رفز لاق یراصتان رها د وهش كلذ لع

 رمخالایّنشلاناک نایلاعت هللا هجر فسوب وپا لاقو نيلسلا مدنی ےب یتح مه طسوا

 قح مهتاب ف ا در و هعتعل یضقا اه ربغ ن اک ناو هه لف ا

 هفینح ىنا دنع ادهو هعاباانم هلق نمالو نما درب ذخۇيالف ا یهس

 (تولهتاا نم ۱۱ ىف هیناخراناتلا نم) هللادجر

 ر دق وش ن دنهج نالف هدکتم ذ كنافوتم ی دوهي ر کد ماناب ن رسم ورع ی دوه! دیز

 ورعو یوعد ود ریو هک اب ر یر وب زم غلبع مب راو ارصح ل رکب نب رد راو قح ھا
 ىلغوا ل ركب دیز نکل تورا دارقا روا ویک اک لیا نوو ی تھ ہک
 رب تداهشرابدوهب حاقرب هنفبدلوا یلغوا ك ارکب دب ز هدکدتنا راکنا یغیدلوا

 رولوا # باو لا  یترولوا

 < نالوج



 کر
 ۳ ىلع ثروملا لبق نم افحیعدااذا بسنلاوهیاصولا الا اسم لع رذاکز مال)

 2 سم معخ ىلع نینارصن نیدهاش ماقا و ینارصن نم ءاشدالا یعدا ادایت

 دهاشاتاو ند هلع تیلل اسم رضحاو هبراو وهو تام یقارصتلانالف ی نالف نا

 (هد اهشلان م هعدعو لوملاقر ر د) له هست لع نینارصن

 E ا هلغمالوا یف و رعم ثراو هد ره اظ هدقدلوا توف یذ دیز

 بو دبا تصو نس هق ارد هتک بادی بو دیا روهط ورع هر کصذدکد تا ضو

1۷ 

 كورع هدکد تا ی یوعد هننزو رو زم نیما وید رب و ن دنسهکرت یدلوا تود ارصم هدعل

 رولوا * باو لا * یمرولوا هلوقمر هسلبا تداهش رابمذحاقرب هتساعدم

 نی رفاکب ارفاکر فاک لیکو ت تابثالوالاف ةرورمطوا اعبت الا لسم لع رفاک ةدامش لبقت ال)

 لع ام داھش اک ور مصخ ا ی ددیف رفاک ےہ ه> لع ةفوكلاب هل قح لکب

 فالح اذهو اسم هلک وم رذ اک لکو لع امت داھش ke 9 نیدب راک دیع

allنیتلئسم ىف یناثلا و انعص قبس ايو ادصق سلا ىلع ة د اهش اهنوکل نیلم لا یف س  

 ا ىح هيلع اسم رضحاو رف اک ا یصوا نارف اک لع نارفاک ًادهشو ءا صدالا یف

 ءاضملا ین هامشا )ی سمیعی داف تیلایاینارصتلانا ادهش سالاقو

 لرکر تولوا یراراتخحم یصو كن. راغص دالوا كنافوتءیمد رب ن ندیم د ور

 ورک و یوعدوبدرپ و یرو زم ملبم ر دراو قح هار دقوش ن دته ج نالف ه دکتم ۹

 يک ادعب تودنانارنا هل راندا مش رل مذ ضیاصوو ند در هدکد تب راکنا یاصوونرد

 بلط فح نالوا « دنتعذ اسمیشب كرب دی ز هرک صن دق دلا ند ورع یرو زم لبه

 تاب هلیرلتدامش ناسی زوی ےہ ر یکتباصو هدیزنکد ایژعم هروب رم ند رشد هدک دتا

 (افنآ سما هباوج ے و زالوا باو #۱ییرولوارداقهکعد مری و هک دعا

 نا دتهح نالف هدنتم ذ ورع ن دلبسم رکب نالوا لیکو هتموصخ كنيم د ورگ یددیز

 ل Se ه دک دنا ر اکنا رکبو ی وعد وید رد راو مح هجا ر دق وش

 علبمدیز بولو لوم یرادداهشرهسلناتدامشرابمد دالاخو شو هدنس ههحا وه

 رولوا ٭* اولا # یرولوار داق هغلا ند ورعیروزم

 هنسلا تلف ندلا ر نا ارفاک هلع دهند هتم وصح اس رفاک لکو ولو)

 ) ءاسنلا ه داش لی یسخرس طوسبم )

 دزه هدنس هه حا وم هنارصن دنه نالوا ه هرکنم ییعالسا .دنروضح ۶ احرلبمذ ور یو

 هژ وبعم یرلد داهش راهنلنا ت داهش ود ی دلوا هف رم هلم هات فرش

 رولو |* باوا %* یرولوا

 برص دنه هسادا مکح هنعالسا ل دنهولومق نب رتدداهش لورعو دیز Lk هدیروص وب

 لو لوا < اولا # یروتاوا ربچ همالسا هليا سدحو
 مالسالا لب نلسا اهنادنارصت ىلع ناینارصد ده شول سر نا رداونیثو)

 (رمسلاینلک الادناززخ ) لبقت ال هتاف بسا هزا ینارصنلبع اودهشولام فال



iv} 
 ا دلبا لتق هلی هحراج تلا نس ی دیز ن دیمذ ورع یس هنرو هدقدنلوا لتق یمذ دیزا

 راهسلنا تداهشرابم ذ رشب و رک هنیرا اع دم هلککا راکنا ورعو یوعد ولد

 رولوا ۷ باوا # یترولوا هلوبعم
 رارولوا * باوط#۱ یزرولوا رداق هکمردت|صاصق یورعیس هبرو لدیز ه دنروص د

 ینارصنو بس لع ادهش نينارصنلا ف هللاامهجر دج نع هعاعس نا لاق )

 لتفلا ینا رصتلا نع وردا و رسما لع اممداهشزوحا ال لات اف ادع اعم اس٥ التف امهنا

 (هماع هيفو ه د اهشلانم ۱۱یف یناهرب طیحم) هلام ىف دیدلا هيلع لعحاو

 4 ةداهشلالع ةداهشلا بای ال

 رولوا × تاوطا * یرولوا هژ ومعم هداهشلا لبع هداهش هدنساوعد توم

 دودا قالاراج ىش لكو ةاضلایضقاو قوة او ریاقال ین ةراجهداهشلا لع ةداهشلا)
 (هداهشلا ىلع هداهشلاق هناخ)صاصقلاو

 ۳۳ ا تود نوتاوا شوت قرا چو دنهمهجور ممزاشا ی لعفنالفدب ز
 كعا یسهلءاعم تجوز هلبادنه تواکدیز هدعب بویم هدیایوعد دنه هلک ؟هراندرخ و

 یوعد ن د دیز بوبد مدلوا شوبقالطجوا ءانب هروب رم طرش ندنسن دنه هدکدتسا

 زرو زم هلغلوا هدراددرخآدیعب رفس تدمرکب و ورع یرادهاشلصا بودیاراکنادب زو
 .تیفیکكهداهشلا ىلع هدامشهنساعدم دنه دیلوو دلاخ ندیاتداهش لمحت ندیراذرط ||

 رولوا*باول ا٭۴ ییرولوهلوبقمرلهسلیا تداهش هلیس هدوهع» ۱
 ة داهشلا ىلع  دامنلاب تبي لاجرلا حم ءاسنلا ة د امشب تبثیام لک نا لصالا )

 _(ةداہشلالع ۶ دامشلاف هبناخراتات ) 0
 یوعدود رد راومقح هار دقوش ندتهح نالف 9 ند ور هد رش ماش دیز ۱

 یوعدوبد ل دیشمرب و ید كسع بودیا اربا ی ن دنساوعد رود رم غلبم نس ورعو
 گیج تک نالوا یر دهاش لصا هنفددلوا ۲۳ 1 اروي زم ءارپا دز هدکدتا

 كن هداهشلا ىلع هداهش هنس اع دم ل دز دیلوو دل اخ ن دیا ت داش لمح ن دنراکرظ

 زولوا <باول-# یرولوا هلوبقم رهسانا تداهش هرزوا یس هدوهعم تیشتا

 (هداهسلا ىلع هداهشاا قلا ةينم) صاصعلاودودخ االخام ىش لكى ) ۱
 رخآ دیعب رفس هفاسم رک نالوا ی دهاش لصا هدنساوعد هقلعتم هلام هلبا ورع ادیز

 رخآ دیعب رفس هفاسم دلاخو شب ندیا ت داهش لمحت ندنفرط كرکب هلغلوا هد هراند |

 رانا داهمشا هرزوایعرش هجویریذنو دیلو یربره ن د دلاخرشب هلیراقبأدا رم كمك راد
 ریذنو دیلو هرکصن دنرلک دتک هراددرخآ دناخو رشوه دعب بودیا تداهش لمحت خدا

 . هسلبا تداهش هرزوایس هدوهعم تیفیک کت هدامشلا لع هداهش هنساعدم ل دز

 رولوا * باو #1 یرولوا هلوبقم
 (هداهنلانم ۷ ىف هص الخ ) لبقت اوك ناو ء د اهشلا لع هد اهشلا نا)

 [ رج هفی) زالوا × باوا رولو 4 هلو ,همهداهشلا لع« هداهمهدنساوعد صا ارے 2

 7 هک نا
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 هک هدامش نع ع ع وجرلا ب باب #۷ ۱

 هالهتساو هقرس یکزوک و لنک و نر مب نس ند ورع دیزآ

 هرزوا عرس رو کب و اع دز هدکد تا ا راکنا ورعو یوعد ود ل دتا

 مکح > هلبا د عطفو لوبق نى رات داهش دعوت کس ناو یاهو د هلب رلعا تداهش

 ت دنا داهش هدنروضح یطاق شب و رکب هرکصن دکدربدتبا عطق یا خاص كلورعبودیا |
 ر داق هغلا ن درر وب زم ینئید كنيلا لوا ورع را هسلبا عوجر

 رولوا # باوا ٭* یمرولوا

 ان اعحر 9 ه دی تعطعف اهنیعب مهرد ىلا هقرسب لجر لع نادهاش دېش اذ اذاو)

 | دومشملا ىلع « افلنا اممالاضبا تالا انصو اندنع امهلع صا ےقالواهلام ىف دلا دید

 طوسلا ف اذك اهنودوا سفن ف ص اصق لک تال ذك و هیلع
 ( ةداهشلانم عوجزای ٩ هیدنه)

 ن دمزرک ن ناک بوو کم نوه عشر ولدوا كی دق وش نالوا هند وزع دیز

 شب و نکن هنس اع دم «ادیز هدک دشا راکنا یی هقرس ورعو یوعدوبد لدتا هقرس

 یییراتدامش كرشب و رکب یضاق یرلفدلوا هعفارم هلب رلغا ت داهس هرزوا یعرش هجو
 غاص ك و رع بودیا مکح هرزوا قوا یکم "دی ز ملقو هليا دی مطق هجومو لو
 وزع را هسلنا را عوحر e EAE کضندقدناوا عطق ىل زا

 رولوا ۴# تاوطا#< یرولوا رداق هغلاند راروب نمنتیق كف لواو ید كنلا

 ورگ و ی وعد وید ر دراو ےقح هار دق وش ندتهج ن الف ه دکتمذ ند ورع دیز
 علیم یضاق یرلقدلوا هعذا رم هلی رلعاتداهش رب وا یکم متال ل دن ز تودنا راکنا

 و

 هدنروض>ی 7 ركب هرکصندقدلا ندورع یغلیع لّوا دیز تودنا مکح هدیز یرو زم ۳۹

 رد نرمل ه هرکد ییفصت رول زد علم ورع هانا ع وجر ن دننداهش

 رولوا اولا یرولوا
 (ةداهشلانع عوحرا ینراصبالا ریونت ) فصلا نم اههدحا عحزناف (

 رکب بودیاراکنا ورع و یوعد وید ضرف هما ردق وش هکاس ند ورع دیز

 ندنرلتداپهش هدنروطح یضاغرمشبورکب هر کصا دن رگ دنا تداهش هدساعدم لد زرشد و

 رب رعت هراروب رم هرکصذ دقدنلوا مکح هلناعط اعرش هنی رارزوا هلیراقا عوجر مکلادعب
 ۱ رولوا # باول ا # یرولوا مزال خدریهشنلا

 هب رلتداهش بحوم یو ریهشتلا سا هرادهاش ندیا عوحر ندیرلدداهش هدنروصوب
 مزال موق عرب رعت ید هدنراع وجر ءاضل ۱ لىق هسخو ردیم هدنرلع وجر ءاضملا دعي ||

 رولوا مزال ىج د «دنراعوجر ءاضقلا لبق # باو لا * ی رولوا
 ءاضقلادعب وا هتداهشب ءاضقلا لبق عحرءاوس لاح لک ىلعار رعتلا باجاف همکحاماو)
 bi رغب هلازادقوالام هب دوهشلاناکو ءاض لا دعب مجرنا رب زعتلا عم ناعصلا واهب

 ( داملا نع حوجزاف هه ) اغوا ع ارس ق
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 | ی روب زم علم درک هلغلوا ياع ارق وش ندنهح نالف » دکمذ ندر < دیزا

 دلاخورشب هنتلاکو تودیار اکا یلیکوت ورکو یوعد ولد یدلال کوت ی - هضبفویوعد |

 دی ز هدعن بودیا کج هلبا تلاک هو لوص یی رانداهس دل !رلر وب : اکا تا سا

۱ 
 هدنروضح یضاق دلاخورشب هرکصندقدلا ندور ء اس هر هد وقر تاکو یروز ,غلما

 یرو زد غلبم هدلاخو رسا هلبرلعا چ ندنراتدامش درج £ را ەسلبا ع وجر ن ندیرلندا اا

 اقلنا اعامهنال امضي 1و ةلاكولاب ءاضقلا لطب ۸ اعجر م هبیضقو نانا ةلاكوباود ولو

 لیکو تان لب ةداهشلاب سبل ضیقلانال نيدلالبكولا ضیقام دعباعجرولاذكو اموقتم اتش
 ( ین اهملا طلا ةلاكو نم ۱٩ ی )

 E رفتم ف دم رشد ورگب افتتاح لرد دیر هدنساوعد هعلعتم ةا هل اورع كد ز)

 تداهش هرزوا یسهدوهعم تیفیک ن؛دامشلا لع هداهشندیرلف رطدبلوو دلا نالواهدراد

 | هلیبحومو لوبقین راهموق رح تداهش كرشب و رکب یضاق یراقداواهعفا رم ه دنزاکدتا
 راکنا ی رلددا:مس لرد ورکب هروب ره صوصح تولک دیلوو دلاح « رکصتدک دا مکح

 زالوا # باول ا٭ یمرولوا ضعتمر وب نم مکح هسلبا
 فلتاا ناک م تردص ءاضفلا سات ىف هداهشلا نالاونعص عرق هلا دوس عجد اذاو)

 ناصالف اتتداهش ىلع ع رفلا دوهش دهشد اولاتو لصالا دوهش عجرولو اهلا افاصم

 عوجركراصف لح ربخ هالءاضقلا لط الو دامشالاوهو ناعصللببسلا اورکنا مجال مملع
 (ةداهشلا نع عوحزا قهباده )ءاضعلا لمقام فالح دهاشلا

 راکنا ورع و یوعد وید ر دراو مّقح ها ردق وش ندتهح نالفم دکتمذ ند ورع دیز

 لوبق شیراتداهش ل رروب زم یضاق هلب راغا تداهشرشپ و رکب هتساعددم دن ز هدک دتا

 نشل ورک ند دیزورع « ی مکح هدب ز ندورع یروب رم علم هلبحوم و

 هليا هندن , تعاقا و یوعد وید یدیشعا ناز نددنرلءدا مس هدب رع كانضاق ر وضح

 زالوا ٭*ںاوملا٭ یرولوا هلومعم هنا ییدلبا تماقاو هعوج» ی نا وعد

 هب وت اهنع عوحزرا نال هربعوا لوالا وه ناک ءاوس یعاقلا دنعالا عوحزا ځالو /

 ساحق ٌهبانج روژزاهداهشونالعالانالعالاورسلاب رمسلاف ةيانطابسح ىلع هبوتلاو
 دوهشملا عدا اذاف ىضاقلا سلحریغف عوجرا حصإ لاذو هبدیقب اهنع ةبوتلاف مکا

 هسب ضاعلا لمي دهاشلا فیلح دارا و اهنع رع وا دن هيلع ماقاو اهعوحر هبلع

 سال رغ عوجرا یوعدو یوعدلا مک لع ن ابترت نییلاو ةنيبلا نال امهعلکالو

 بسلا هل هتنب تلق لالاهنعو نالف ضاق دنع هنا ها ماقاول يح ٌهلطاب ىضاعلا

 ( ةداهشلا نع عوجرلا ف ررد )
 + نيداضتملا نيتبلادحا حرت لاب

 هدنشا رب نوا هداربانیح دی ز هرکصندک دتا اربا یورع ن ذنقح نالوا هداتمد ورع دیر

 .یدور بودیا هني تماقاو یوعد ند ور یروپ رم علبم وب د مدشمالوا ملا بولوا
 ی ی ےس تست نت تم ی
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 قیلطت رسماضر هدنوم نصر ید ر نادسب هبرو لا زدنه هدق داوا توقد زندلوا 1
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 | هلب هسلبا هش تماقاو یوعد هد ادعا لیگ ؛ ی

 ۱ ید هنلب لورع ٭ تاوطا * ردیلوا یس هن كنسغنف

 هنف عولبلا دعب اهتعب كنا ةن ىرشملا ماقاو یرفص ىف اهتعب ینا هدب عيابلا ماقاو و

 ( نینداضلا نیتسللاق هینق ) ضراعلا ت ال یلوا یرتشلا

 شد نوا هدارا تاج نس ت د زا

 یوکیعسب نوا كمطعمل ا نابعش رهش هدنس هنس نالف یرکب وا نس ند ورع دیژ
 رک: ید ورع تودیا هن تماقاو یوعدوبد هادشعا لتق هللا لتقف نالوا تسد تبحوح

 تکیخد هللا ر ةنسک صعب 9 تولوا هدنایح نوک یه کت كناضصمر رهش هنسلوا

 دی زا باو ار دیلوا یس هن كنسبقنق هسلبا هني تماقاو یوعدویدیدیشکا
 لاوشیف اهجورت هنا ةد تماقاو ناضهر یف ها لتق هلا لجر یلع ةنیملا نالاماقا ولو ) ۱
 هبا لتاقلا هب عع سالو قیسام كال ذ جربو قلا تابان ان واست امال یلوا لتقلاخ ا

 (هداهشلان د هصولای هساتع) ۳ 9

 هیضفنمقدع دنه بودیا قیلطا هلباقالط ج وایدنهیساهب لوخدم هجوز دیز)

 یوعدود یدلبا قعلطد هد نم كر برج د هبرو تودنآهن دب تماقاو ویوعد هل هل د یدلنا

 ول هانا قاقنا هتل دلوا هد دحاو تفو لكواللح جد فرط کا بودا هند تماقاو

 ی هدي 4 هبرو »۷ تاوطا ۴# ردیلوا ی هت كنسفنق

 یعداوثارم1ااهاو هدعلای یهو تامو هنودض صف اهفلط اهح هز كا هاا 3

 ةثرولا ةف ادحاو اتقو اتقو و انهرب ناو اهل لوقلاف ةحكلا ىف ناک ق ال طلا نا ةثرولا

 ) هداهشلانم ۸ ق هب زارب ) یلوا لا یف اهفالط ىع

 نکناریغصنب هدنتشک دب زورع هدکد تا لرت نس هبروراسو یهرع یلعوا بولواتوف دز

 راس بودی هنن تماقاو یوعدوید یدیشما داهشاو مالعاو هبه هک اب ن قتسایشاردقوش
 هک اس ی هرون نم ءایشا دی زتولوا علا نس هدکدتنا هبه هک اس ینابشانوا دی ز ید هّیرو

 را هسلد ۱ دن تم اقاو یوع دو د یدلوا هلطاب همه دهل وا توف نی دعا 2

 ورع ٭ تاوخا ٭ رد لوا یس هند كتسفنق

 رخ الانیب و هنب هف فالتخالامقو ی ذلادقعلا ةع عدي نلاهنوکی ةنسلا چرب دقو
 اهبهو تروطانا هل نابعا نمانیع ةثرولا داف الام رتو تام لجر ( تانیب حجرت)
 یعدی نم لوق نوک,لومْلا ناف ضرل اف كلذناک اولاق ةثرولا ةي و هضرقو وکلا هتم

 | . دکل ةبهلا ىعدي نم هنی ةنييلاف ةنبلااوماقا ناو ضرلا ىف ةبهلا
 ( یوعدلا باک نم حاکلاب قلعت ايه ةيناخ )

 ادب ز ندنفرطرب لرادجنالوا هدنسب لزم نالوا نقو كورع هلا لرم نالوا قو كدي ز
 یسلوتم قو كد 3 ںوہلوا لاصتا هنففولورع تولوایلاصت هلا ییہ رت لاصدا هنعو و

 یسلوتمققو كور تودیآ هس تماقاویوعدویدردبقَقو دنر القتسم زوپ زمرادج رک

 هسایا هن تماقاو یوعدوید ردیفقو ورع القتسم حد رش
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 قلعتلاو (نیلحرا یوعد یفررد ) عمبرت لاصتا هب لصتمو هيلع هعوذج نمل طدالا )|

 ارام صال ىلو ا ج راخلا ةنبف هني اماقا ؛دا اماو ىلوا دبلا وذو ح راخ

 ( نیلحرا یوعد فررد )

 هصق مالسا ل اھا نوحا هسنک هعقاو ه دنا هصقر نالوا هرفکو نیس یسلاه

 مش یلص دروب هرم هہصو ید هک تودیا فوعدوید دردم ده دلو ا حق هونع هرو رم

 تماقا هنی رااوعد ځد نیفرط بودنایوعدوبدر د زم هسنک ناناوا ءااهدرعدب هلعاوا

 ردیلوا یسهنب كمالسا لها *X باول ا۴ ردیلوا یسهندب كنسفتق راەسلىا هناب

 ]| ضراعلاضبا ےھلوق دہفلوقلاف ۃونعاوذخا ےھنارثاو ص لھا ےھنا را ءاجول اذه ل عو)
 ىلع دوهش دهشواوخاص ےھدادوھش هداهش لع دوهش دهشاذاام فالعاذهو رانالا

 رخا نعم یلاراشاو جا ییاثلاقی رغلاهداهشب نیا تو هونع اودخا ےھنا دوش هداهش

 نود نولس ه ةنبلایلا جاتحاناک ةنلا ةماقا لبق هلوق لوقلا لعجام لاق باکلا ف
 قلطلا تا یوعد ق دبلاید یوم ج راخادلزع كلذ ف مهتا لعتف همذلالها

 .(اولعشنا نيملسملل لعام لیبق منکلامس حرش)
 لدتا بصع ندنب ررمکلم شعوط ندعارسق نوعا یاط نالوا ه دندی لو رع دب ز

 وید ردیکلم شعوط ندعارسق م: یاط لوا جد ورگ تودیاهشن تماقاو یوعدوبد

 ۱ س هنا ادب o تاوطا ۴# ردنلوا سس هاب كزسفنق هلا هند د تماقاو یوعد

 جاسلا لعوا ق هلطلا كللا لع جراخا هب لع مخریاما جاننلالیع هنر 3 هت نا

 د جراخلا یعدا ول اما هوګو بصغو نهرکالعف هیلع ج راخلا عدی م اذا
 ) ؟ف و 3 لواهتسف

شلوا بناخیرب ندیآ قلا ردمکلع نوعا قاشوف نالوا هددب لورع دنر
 یوعدوبد یدی

 دسلبا هشب ERE یر ند هنس ىلا یدو رع تودیا هض تم اقاو

 كل دز ار وا سم كنسعق

 او ید ی هنس دنم ىل داود لاو رهش دم نع باغ یلدبعلااذه یدا )

 (نیلحرا یوعد قرر د ) E ةن ىلا

 هرکصن دکد نیا ملسنوعب هورع هرزوا قلوا هه اردقوش نسهبقوره ییسفسنک د ردب ز

 مکیدتیا عیب , دن ز ه دک دنا یوعد ندنسهیرو نع دیز بولوا توش ی

 ولدرد هقوكب ر نکس ید هنرو تودیا هند تماقاو یوعد ود رد هبقوكبنوا هک

 هتل دب ز # باو ا٭ ردبلوا یس ەن كنسقنق راهسلنا هنب تماقاو یوعد

 قیاعطحا کر هدا را تیم انهرب ناو نهرب نل یعق عیلا وا ن ها ردق افلتخا )

 ( یناتسهملا ی .اذکفلانملاق
 زوبرد کا یرو زملزیمی ورگ هر و دکد دتا ارشاندورع نلرم كالم “اور دیز

 i ا Es ىغا د دیز ب دال اونا وو یوعدوبد م حا ح2 هشور <
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 یس هنبب كدیز ٭ باوطا ٭ ۱ ۱
 ناکنهرب نا هنال لکلایدم وهو یناثللیهف امبدییت یا ام۵**رادلایا تناکناو )||

 یذ هنب و جراخا ندب هيف عج ا اذا هبحاص د ناکیذلاوهو ءاضقلاهحو لعهلاهفصن |

 نالهدب ناکیذلاوهو ءاضقلا هجو یی عالاهفصنو ككلذب هلیضقف لواحراطادش و ديلا ||

 || یسارخا ةافوتم هحوز هلبا هللادبع یلغوا نالوندش زیتافوتم "هحوز بولوا توف اص ||
 || تودیا ع ازت هدلز م زالوا هدر ددو هللادبع هرکصن دک دنا لر یدم نالوا ند هشیاع |

 یدیشلوا ثوروم هرمابایو هک اب اهنافودعب بولوایکلم كينيز مانا روپ نم لزم هتلادبع |

 || هافو دعب ب ولوا كخاص زماباب روب رم لّنم یخد دم بودیا هنیب تماقاو ی وعد وید ||

 0 هاهجو هدیراتب دو هدا دمعروب نم لّمم یاو ا یلوا یس هس تاهللادرع هدروصوب ۱

 | ملسوعادیهورع تولوا کلم نوا ت میس رپ نالوا هدندپ هرزوا تک كدا /

 أا لوا ب ولوا هلوبقم یر هنپ ركب و دیز هسلبا هس تماقا و یوعد وید یدیشعا ذخا |

 ۱ هعیدوب رخ الا و بصفب ابهدحا نی هيلع نالجر ماقا لجر دی ىف دبعلا ناک اذ! و) ||

 || عدولا نال كلذ و ءاضقل باک ین اهرك د ربغصلا عماج لئاسم نم هذهو امهشیوهف ||

 أ نالف نوح ا لزم نالوا هدندب كرکب دیز بودا راطحا هعرش سل یرکب ورعو دیز ||

 تچبودیا مکح هلیبجوم و لوبق س هدب دی ز یضاق یراقدلوا هعفا هدنروصوب |

 لوا ند ورع دب ز ا جد یننکیا تولوا هدیرلدب لورع و دز هصرعرب ۱

 قصن ید ورع كساد هندب تماقا و یوعد ویدردیکلع مب القت یوم كن هصرع

 هک 4 ۱۵ ¥
 ورع کت اوط ا۴ رد لوا یسهندب كنسفنف هد | هنلپ تماقاویوعدویدلدشع

 زالوا #باوخا#یمرولوا هربتعمیجحو ذفان ىح هسر و

 : ردبلوایس هتد تنسمنق هلا هن تماقاو یوعد ود ردیکلم من

 (نیل حرا یوعد ف ررد) هدف ایف یوعدالب هيف ءاضقالو عديل هبحاض

 یس هنب كتسقفنتق هسلنا هن تماقاو یوعدود یدشلوا ترومو هریک کلم

 ۱ كهللادبع ٭ اولا # رد لوا
 || ماقاو یبا نیب و یتبب نام اهکرت یال تناک انیدیایف یلارادلانا ةنیب نیوخالادحاماقا

 دان زا هتايث ال ىلوا لوالا هنف ان انارعم اهکرت ابال تناك اهنا ةنسلا رخ الا
 ( نیداضتلانتسلاق ةبنق)

 رولب ریو هدم مهسرب ههللادبعمهسیدیندم#- :رکس ٭باولا٭ رونلوا تمس

 0 اصعندش ور بولوا مکلم نبش لوا یتدرکب نودیا هن تماقاو یوعدود مدیشعا

 رونلوا۴ باو ۴# یرونلوامکح هرزوا قلوا یکلم هفصانملنسیکبا لف

 (ىديالا عزانتلا لق نايبلا ةباغ) قاقعسالا سفن یفیواسللا بج وإ قاقح “الا

٤ 

 ندخ رات لوا یروپ ملزم یتدورع یوعدوبدردمکلم مدیشقبا اشا ندرکب هد ران
 یوعدوید ردکلع ح دیشعا اشا ندرکب,مدقم هلکعیاراکنایتب راوعد ورعو دیزرکب و
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 ورع *باوجا *ردیلوا یس هنب كنسبفنق را هسلیا تماقا هنب راعدمورعو دیز
 رکتیوهو هدقنو اذکب دیلایذنم اهارتشا هنآ هنيب امن لکناجراخ ماق اراد هدیقلحر

 (هناخا نمببسپ تاللایوعد نمر) یواوهفقسا امهدح اواخراناامهاوعد

 ويد ردشلوا باغ یرب ند هنس جوا بولوا مکلم نوعا لوق نالوا هدندی ورع دیز
 یوعدودردبلم ورند هنس ترد نوا لوق لوا د ورع بودا هنن تماقا وی وعد

 تال جرات یرات كد زر ددنیا یوعد قلطم كلم جد یس کیا تودیآ دند : تماقاو

 كدي ز # تاوطا هر دیلوا ىس هند كانسفنق قحلو ی توب ا

 هکاس یلزمم لوا دیز نوګا لزم نالوا هدندی ورع ینیاد لدیز یس هرو كافوتم دیز
 یدیشلوتوق كقلا لہقںودیا ملسونهر هدنس هلبافم ید هثردقوش نالوا هدنتمد

 ضوع زول مولعمر ییزنم لوا هدنتهگ دیز ید ورع بودیا هن تعاقاو یوعد ويد

 هسلبا هنتماقاو یوعدویدیدیشلا نددنب یزویلواو لسو هبه هل طرش كمري و
 ءاورع # باول ا ٭ ردیلوا یس هنب كنسقنق

 لوا یهفضوعلا طرشب تناك ناف هعم ذبهلا نم لوا ض بقنا عم نهرا و)

 ( نيلجرلا ىوعد ىق قتلم )

 بودیا یالتخا هدنع ورع و دیز هرکصندک دا ملس و عب هورگ یکروک روعسرب دز

 ید ورع تودنآ هس تماقا و یوعد ولد م دیشعا عب هشورع یا زویحوا كرم دی ز

 یس نیب كسبقنق هسلیاهندب تماقاو یوعدورد لدینعاعب هشورعزوییدپ
 ادب ز ٭ تاوطا # ردیلوا

 ES ضبق نس هکر هرزواقلوا راو ارصح لدیز ور یلغوا كافوتم دیز

 بولواتوف م دقم نددنه دیز رکب یساباب هلی بنیز یساناكناغوتم دنه یس هجوز لدیز
 هرکصنددنه دیز خد ور بودبا هن تماقاویوعد وید زراو هفسانلاقی رطب ززب
 یس هند كنسفنق هسلنا هنبتماقاویوعدوبد نسزالوا ثراو هدیز رارس یدلوا توو

 ركب هلیا تثیز ٭ باوا ٭ رد یوا 3
 تلافو ثارملا لف هتبا نوم دعب اتام خ الام اضواتام هتباوخاو هحوزنع تام )
 هثرولانآ سنا اذهینلصالاو (ه) ةأر لوقلاف هتبا توم لبق لوخاتاملب ةجوززا
 لوفلوعلاو نرالا هدانز یدین ةلاب هنس اف هلصاوا براق الاتوم 2 رای تفلتخایم

 (یوعدلانم ت. راولاق فالتخالاق هنو ۳ اب نه

 ند ورعدیز هرکصذدک دنا صف ورع نالوا لالاتبب نیما ییس هکرت بولوا توو دنه
 تودیا هند تماقا هتساعدمو یوعدوبد میتراو ارصح ندنتهجالوو تعم دنه لب

 2 هسلبا هنبتماقاویوعد وند رد 1۳3 هلال ا تس ی“ هکر تولوا لصالا هرحدنهیخدورع

 كورع ٭ںاونا٭ ردمآوا یس هس كنسدفنق

 تشلا تماقاو هل هالوناو هقنعاف هدب ناک تا | دتیلا لی ر اقا و الام رتو تام لحر )

 یعدلا ىرعد لا ەباخ) تنل ادب هتسملانا لص الا ءالو !یفرکذد لصالارحناکهزاهنیب
E SG۱۱۰۱ ی دا ار مر  

 ۸ام هزرساوحو ترا
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 هک ۱
 | سس سس سس یو خاش ولو سس حس سس سس سس سس ساب

 5 دعوت بودا ملسا و نهر هدنس هلب اقم قید ها ر دق وش هورع یناڌ لرم كلم دی ز

 5 هروب زم نيد قی كروب نم لزم دیز هرکصندقدنلوا قرخم هدن دي لورع روب نم ل زم

 ردصقانردقوش ندروب زم نید یخد ورع بودپا هب تماقاو یوعد ویډ یدیا یواسم
 ورع *باوخجا ٭ ردیلوایس هنب كنسبقنق هساباهنپ تماقاو یوعد وید "

 كلاهلا هيدى نهنرملا لوق لوقلاف هضعب وا هلك كلهام دعب نهزا ديف ین افلتخ اناو )
 نهارا فلتخا نا و ( تداهشلا نم ۲۱ ف یناهرب طبع ) نهارا ةن دنسلا و هی عم

 نهارال هنبلا و نهترلل لوقلاف هک اله دعب نهرا ديکیف نهترلاو

 ( یدادغبلا مناغلل تانببلا حجر )
 | شوبقالط حوا ندنب كسرراو هنماجو هنر هلورغ سما رکا هدنه یس هخوز دیز
 | هلغلواعقاو طرش بو راوهنماج و هنلزمم ورع نتسکندا تنسندنه هرکص:دکدید كوا

 ناد دب ز وید ریو یع رهم هار دق وش نالوا هدکتمذ م دلواشوب قالط ج وا ندنس
 یوعد ود ل دیک هلغذا هنماچو دنلّزمم ورع نس د ز بودیا هنب تماقاو یوعد

 دنه *باوطا* ردیلوا یسهش كنسقنق هسلنادهنبتماقاو

 هردأو هکمردرب و نیع ه دی ز هسام هديا هندتماقا هنساعدم دنه هدیروصوب

 رولوا # باوملا ٭ یت رولوا
 طرشاادوجو لع ةذبتماقاف كلدبت كرماف كنذارغب اركس تب رش نا هنآ مال لاقولو)

 ۳  (نینداضتلانیتبلیف ةينق ) لوا ةأر ا ةنبفأ اهنذاب ناك هنا ةنيب جوزا ماقاو
 هدکتمذلدنه نددی ز هثرو راس هذکد تیا رن یتس هنرو راسو یدیز یبوز بولوا توف دنه

 دب زو یوعد وبدرپ و یزم هصح ندروب زم غلبم ردراوقح هجا ردقوش ندتهج نالف
 هلوقم وشروب رم ءارباهرو ریاسویوعدوند یدیشعا ءارپا ی<*ذ ندروب رمعابم هدنتعگدنه
 ودیدیشلوا طرشالبیچد دب ز بودیاهنب تماقاویوعدویدیدیشلوا هليا دبسعم طر

 *ادیز * باولبا# ردیلوا یمهنیكنسبقنق هبلیاهنیتفاقاویوعد
 ور# بودیا هنبب تماقا و یوعد وید دیا رسوم مدقم یأرب نس ندورع ینویدم دېز
 ويد مدلوا رسعم بولوا یراط سالفا هلبنبس ها هلوقم وش هرکصن دنا لوا هک اب جد
 یس هشب كنسقتق هسلتا هشتماقا هتان رظ سالفا هلنودح لزما هلو لواو یوعد

 ورع # باوخا # ردیلوا
 تاننلاو راسلاوه اضراماها تیپ اهنال رایسعالا هش نم لوبقلاب قحا رابسلا ةنيب و )
 الذ دعب ترسعا لوق وه و رسوم هنا یعدی نا الا ےھللاریدقلا علا یف لاق تابتالل
 نا یننیو یتهتنا لالا ناهذ نودح وهو ثداح صاب لع اهعم نال كلذل ةنپ مافاو
 هنم بیج هنا رها ظل ارعا هوقو هب اودهشو راسعالا بس نيب هنا هلتسما یتعم نوکی
 اوده تي مجاب ع وفدم هاعدا یذلا هراسعا دعب راسلا ثودح زاوط جک سالوهو

 اضراع امهاتش ثداط اراسعال!هتب و تداطاراسعالاییعقباسوهاءلب نداحراسب

 ( یضاقلابدا باک نم سای قاف رهن ) تم دقف



 هک

 ورعهدکدا رت یورعییغوا یشادنرف را نی وبالو یدنه یس هحوز بولوا توف دیز
 همولعم نم ندرکب هدخشرات نالف هدننابح دیز نوح لّزمم نالوا هدندب القتسم ؛لدنه

 قیدردمنروم كلم بودیا لاقتنا هک ابیمبر جوا هلغلوا توف « دعب بودیا ضبقو ازا
 ندزکب یروب زه لزم هدروبنم رات بثیز مانا خد دنه بودیا هن تماقاو یوحد |
 تودیا لاقتنا هک اب هلغلوا توف م دقم ند دیز هدعب ب ودیا صقو اشا همولعم نکا

 كنسقتق هسابا هنب تماقاو یوعد ولد ر دغروم كلم هلهحو لوا

 *۱ دنه # اونا #ر دیلوا یس هنب

 ةنلادیلاوذماقاو نالف نماهارتشا هراد اهنانیدهاش اهیلعلجر ماقاف لجر دب ف راد)
 لصانا لع افداصت امهنال هدب یف یذلل یهف اضبا تالد نالفنم اهارتشا هراد اهدا

 ديلا ی ذ بيسو هيلا کلا لاقتنا بیس امهنم دحاو لک یعدا و عيابال ناك اهیف كالا
 لبلد صعلانم هنکع نالو صفلا نود ءارمشلانم یوها ضبقلا عم ءارشلانالیوقا

 تانا هلال هل اهب یضب ذثنیف قبسا ج راخلا راتو اخروي نا الا یواوهف « دهع قبس
 عيلاوء!ارشأاىف ةداهشلا ف ىسخرس طوسم)) رخ الا هعزانیال تقو ىف ءارشلا

 ( نيلوصةلانم نماشلاین اذكو

 نوجا كمك هلع نالوا ی دعب قانوق یکیا هيه دلب لوا دی ز نالوا ن دنسیلاها ه دلبر
 هیهروب رم هدلب زمسغذا هلباربکر اب لوا ند دی ز ورعهرکصن دکدتیاهراعتسا نب رکراب ورع
 ی دلوا كاله ه دکدپ رکراب هد رظ ءاننا بودیکه لع نالف نالوا ی دعب قانوق ترد

 در هک اس یرکراد لوا ن یخد دی ز بو دیا هس تماقاو یوعد وید لوا نم اض توت
 یس هنو كنسقتق هسلبا هني تماقا و یوعد وید م دیشعا ملستو

 كورع ٭ باول ا ٭ ر دیلوا

 لوا معلا ةف ىدعتلا ه دنع اهک اله لع رىملاو اه در ىلع رعتسملا نهرب )

 (هصالخلاف اذكو ةيزازرلا ةي راع نم)
 بولواتوفدی ز هرکصن دکدتنا ارا یورع ندنفح ها ردغوش نالوا هدنتمذ ورعدیز
 ییددالوادعاسمتائردلکددعاسعهرول نمعلبمتلژ یدیشع) ری هدنتوم ضدی ز یسهیرو

 ید فرط یک ا دودنایوعدولدیدشعاارباهدنت هک یدیز ورظویوعدولدرب ویرآدعم

 كورع ۴# اوطا#ردیلوایسهش كنسقتق راهسلنا هدب تماقا هنیرلاعدم _
 ورع بوراقوص « دکدتا تب ید نمرک د « دنناج تلآ كنم د یعدق ورک دز

 ثادحاو ان وراقو ندعدق عضومیدنب نس ند دیز ورع هلغلوا عنامهنتارود لكنمر ج

 یوعدوید م دتا انب ه دنیدق عض وم جد دیز بودیا هنب تعاقا و یوعد وید ك دلا |
 ورع # تاوطا# ر دیلوایسهب كدسعتق هسلباهشب تماقاو ۱

 اضیا ۳ تب نم هتسسف نیل 59 e ت دح هنا د 8 ةي هنللاو ]
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 هک ۱ 4 ۶
 ا سست سس سس سست

 ن دعب تقو ی دلو دنه دی ز ه دقدر وغط دلور, «دن دی لو رع هیراح هرکصن دکدتا

 یوعد ولد ر دم دلو نالوال اا ن دمسارف مب دلو توروغط هدنمامن نوک نوا یا نسل

 ]| دلو توغط هدنرورهیآ ا رلسلومب تقویحد ورع ب ودیا هدب تماقا هتساعدمو |

 كنسفتق هشلباهشب تماقاهنناعدمو یوعدود ر دلکد لصاح ن دکشارف كنس

 دل ورع ۴# باول | ار دلوا یسهشب

 لاقو میملانم رس ادتس نملقال هت دلو ی دلو وه عیابلا لاعف یرمشلا دنع ت دلو ٌهما)

 لاق اذا ام فالخت یم لوقلاف رهشا هتسنمزتکال هت دلو اهنال ةلطا كلاوعد یرتشلا

 دنیب اهدحا ماقا ناف هل لوقلاف یدنع ناكل وقي عیابلاو ل دنع قولعلا نکیرل یرتشلا

 عیماا + 7۳ اهناسال یوا یر دلل هللا هجر فس وب یا دنعف ةنلااماقا ناو هل یطعت

 قولعلا ف فالتخالاف هنیلاماقاو او دن رطا اهنا ال یوا میابلا + هنب هللاهجر ده دنعو

 (یوعدلاتاک نم دلولا یوعدق هنق) تكلذکض ۱

 رلهرمصتم هرزوا تبطورشمهنس هلغو تیلوت كن هعرزعرپ رکب و ورع ندندالواكفقاو دی ز

 با رکب ید دلاخو رمشب هدکد تا رت یدلاخو رشب یرللغوا بولوا توف ورع نکیا
 كنهعرزم لوا فقاو ن د دلاخو شب رکب نکیار اقرصتم هراعرازم لوا كارشالا يلع

 یوعد ود ی ددعا طرش هن دالواو د الواو هن دالوا نطب دعب انطد یتسهلعو تیلوت

 افلطم نس هلغو تیلوت كن هعز نم لوا فقاو خد دلاخو رش ودیا هنب تماقاو

 یوعد ود زرولوا كل زر اشماکس هدهلغو تل وت هلکعا طرش هن دالوا دالواو هنمالوا

 ركب # باول ا # ر دیلوا یسهشب كنسقتق هسلبا هندب تماقا

 دحاو لعن هرب یا تیلادالواو نر ادب ف ید و امهدحا تام نیوخآ سد فقو)

 امص صب و لبقت دحاو فقولاو بيغ یتابلاو نطبدعبانطب فقولاناخالادالوانم

 فقولا عدي نم هی انیلعو كع قلطم فقولانا خالا دالوا نهریولو ياا

 (دالوالا فق و قامتاعق رر دلا فقونم) لوان طناب انطب

 + نمل لوقلا باب

 بوید ر دہگل ےب د دی ز نوار اود ن الوا هدنننام یلزمم ورع هلا یلّرمم كم ٤ دادیر

 دلورعو دیر و یسان ل دی ز « دیرزوا راوبد لوا نکآ ب وید ز دیکلم من ید

 و ور دکنسقنق لوق هدراوبد لوا قعلوا یرهش

 حاصل وهف طناما اصتحا رخ وا نیل نم حزا هبلع | ۷ ۷1 راد نیب طناح)

 (مضاا نم ناط.داق هنناخ) عوذطا هر حزالا

 هرکصندکد تا یو وزت هورع یوفک هلی رهم بز یسانا یبرقا لو یب هیغعص دنه ||
 بوبد م دنبا رابتخا تفرف هلعولب رابخو دلوا هغلاب ی دعس نب بوراو هی یض اق دده

 لوق هساد دا دععلومقو ی تولوا هغلاب م دقا ندو ید ورجع

 ر دکدنه # باوا ۴# ار ۱

 فالتخالایناذهحورال لوقلا فک لوس حوزلاو تغلب اک تددر تلاقف اركب ت
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 اغلوق لوقلاف تنكس لاق و ت ددر تل افق غ ولبلا ةلاح افلتخاولاما ع ولبلادعب

 (اصالم ع وللارایخق ۲۵ یف نلوصف)

 نوخدلا لف ورع « هرکصن دکد سا ۸م وزت هورع الوض یدنه ی رق نالوا هغلات نکب دی زا

 ی وعد وند ال دعا توکس « دق دلوا خلابه اس یربخ حاکن ند دنه ادتنا هولخاو

 لود هس الوا یر هم كبیعوط بودیا ی وعد ید مدیشعا در دنه و

 ر دک دنه ٭ تاولطا ٭ ر دکن دقق ۱

 تتکسف متاكنلا كلخل» حوزلالاقف ةأرملاو جوزلا فلتخا ع ةغلالا رکلا جوز اذا ىلولا)
 ناکفرکت ار لاو دععل امون|یعدب جوزا نال اندنع اهلوقلوقلا ناک ددر لب ال تلاعف

  ۰(حاکنلا طنارس لصف یف هبناخ ) اهلوق لوقلا ۱

 فر كنفرط بودیا یوعد وید صالارح ورکو یوعد وید نسلوف ند ور دير
 ردکورع # باوطا #ر دکنسقنقلوققصلوا شع قبس یدابقنا هقر لورع هسالوا

 هسفن نع ریال ناک نا یمالغوه دیلا وذ لاقو ةد را یعدب لجر دی یف مالغ)
 مالقلل لوقلاف اغلا وا هفت نعبعی ناک ناو عاتلاک هنال ديلا ى ذل لوقلاف

 ) یوع دلا نم ۱۱ ق هیزازب (

 هدمگیدتا اتش ن د رکب هعولم نت نکیا هدنکلم كّباغرکب یورت نب دیز « دنروصوب
 بودیا راکنا شذابقنا هقر وزعو ۍوعد وید ی دشعا دایقنا هقر بولوا لاع هعب ورع
 داقناهقر هورع یضاق یراقدلوا هعفا رح هلکمام هدا هننب تماقا هنیدایعنا هقر كورعدب ز

 عنم ن دنر ذت هورع دی ز هسرب و نیم هرزوا یعرش هجو هننکب دا
 روئلوا ۴ باوطا ۷ یرونلوا

 فزعام ِ اههدنع نی !ا عمو هللاهچر 2 هف.نح ا دنع نیع الب بم لوعلا)

 (یوعدلایف هب دعاق)

 رت نس هنرو راسو یدنه بولوا توف هرکصندک درو هقا ر دقوش ه دنه یسهحوز دیر

  1نا دارم لا ارج یا ره دنه هدک دتا  Eیر وب رم غلبم دیز هنرورتاس ه

 هسالوایرلهنب كنيفرط بوبد یدیشعا هبه ځد دنه بوید یدیشمرپ و هنوط هکی رهم
 ر دکن هرو واس *باوط ا۴ ردکتسبقدق لوق |

 ] ايهملا ىف الا هل لوقلاف هب ده تلاقو رهملا نم ع وفدملا نا جو لا یداولو ٠ لك الل
 ناك اذا هنا هنلاامهجر تیللاوبا هیقفلا راتخاو یناولط امامالاقفا (هابشالا تانیادم نع)

 لوعلاف دیلع بحاورمع ناو رهلانم نوكب ¥ ع ردلاو و رام ا ییعایجاو عام
 حاکیلانمرهلاف هیزازب ) راتفما ىلع هل (

 راجتسا هه اردق وش ل د هنماع هنسرب نوعا كمروک تودا طظفح نى رکراب یر دب وا

 هنس رکراب ورع هسلوا لاله رکراد نکیآ هرزوا ظفح بوروکیرکرا ید ورع نودنا
 هلعلو الاله هدنرومم یاحوا دن زو یوعدود رب وامام ییاعسعرحا هغو ا اله هدنماع

 هسالوا یر كيفرطبولد ریو هدا از ندرادعم ندیا تداصا هيا حوا نراعسم رحا ۱

 ر دکدیز # باوا ٭ ر دکنسبتنق لوق ۱

 هک تاله و
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 لاقو ةنسلا رجا كيلعف ةنسلا مات دعب كلهريجالا لاقف هظفح ىلع رج ًاتسملا تاله )

 ناق لوقا هيلع رجالا بوجو ر ك هلال رج انس لوقلاف دحاو زهش دعب تاله رحاتسلا

 لايف رجالا قدصی نا عنيف تاقوالا ترقا للا ثد املا فدای نا لصالا لبق

 هللصبالف رجالا ذخا ریجالا ضرغو قاقشال ال عقدلل صب نهاظ روك لا لصالا
 (تازاجالا لئاسمنما۹یفنیلوصف)

 م: یروبزم علبم نس ور ٥ هرکصندکد رب و هار :دقلوا هورع یاد ۵ ا ر دق وش دیژ
 | ت دز بود الدر و اعرت هرزوا قلوا لوصح ندنفرط هلرکب نالوا من ان هدیما هیرآ

 ر دکنسقنق لوق هنساد مدر و نوا عید نالوا نکا یزو زم علبم

 ۳ دک کز ٭ تیاوخا ۷

 ی هل لوقلاف ره! نموه لاقو ةب ده وه تا اقف اتش هنآ را ىلا نمد ۰ نیز
 لب تلاقف ىلا اذه كتعدوالام اذا اک دخلا ةه ف رعا ناکف كاملا هنال لک ال

 لک الت ته ماعلا ف ال هتمذ نام طافسا ق,یعسن هال دنهشي رها طلا اذکو ىل ةتهو |
 نا رج اناس سا هيف انهلوق لوقلا:ناف ىت ال نا هك اوفلاو خ وبظلا لاو یوشلاک

 زوللاو زوطاو لسعلاک انهم نکیباذاام فال ادهاش رهاظلا ناک اهمادهاب هداعلا

 (رهلارخآق یلیز)
 ضبق یس هکر هرزوا قلوا ینزاو ارمصح ك دیزورع یشادنرقرا نی وال كافوتم دیز

 یشادنرقنق نیوبالهلبا بذیز یمانا كن افوتم دنه یس هجوز ل دیز ءرکصن دک دنیا
 یوعد وید زب هنراو هلیعب رط متهم انمهدب ززپ بولوا توف م دعم ن د دنه دیز ةه دخ
 بودیا یوعد وید زس زالوا ثراو هدیززبس بولوا توف هرکصن د دنه دیز ورعو

 ر دکورع *تاوج لا # ر دکنننقنق لوف هسالوا یرانبب كنیفرط
 مالفلا لعاهتوممدقتاهجوز ى دافمالغااو یه تماموابح امالغ تذلو ةأ را لثس)
 | ةوخالا ییعذنببلاو هني جوزاا لوق لوقلا باجا مکطااخ هسکع اهب ویال اهنوخایداو
 تلاقوهنباتوم دب یا تام خالالاعف اصبا تام ناو خاوهحوز نعتام همنفلایف لاق

 (یوعدلاباک هیرخ یاواتف) دال لوَملاف نا توم لبق كوخا تاملب ةجوترا

 ۱ < ءاضملا باک #۷

 تااکجو تودیا قل هرّحتصو دیلقت یان ه دنراننلخم راک عب دن زا دنس هفناط هاضه

 هسالوا ییاّتحا ن دیهاتم صعب ن الوا تلادع طقسم بولوا یتداع كعا لقت هب دک

 زالوا # باوا # یرولوا راج اضق دیلقت « دیز
 باب نم هنا هانم دق اک دلم نا تنال هنا الا ةداهشلل لها وهاک ءاضقلل لها قسافلا)
 ا نم ءاضعلا نال ه دنلوب یتشال دحاو باب نم ءاصقلا الە دیلقت یٌعشال و دح او

 اس اه دلقنم حاضنالا جالصاقو هتالاتم لعل نیدلا عاف نمتوپال قسافلاو ةنامالا
 (اص رم ءاضعلا ىف قمار رع )غاب هرداهس یضاعلالص اذاو غاب

 اضق دیلمت هدي زز نیعْسا الصا نب , رامالک ك هيلع یعدمو عدم بولوار غاص
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 ۱ ۱ زالوا  تاوبلا# یبرواوا ر اج

 نه یوف ام عمت ناب حارشلا مسف و اهزاوج حصالا شرطالا ةيلوت و ةينابهولافو )
 (هدامشلا لها هلهاوهلوق ف رحم )لا عمسیال نموهو هفالخب ص الاو تاو صالا

 اضف دیلقت ه دیز ندیا ع اعسا ینیراب وف توص كهیلع یع دمو یعدم بولوا شرطا
 (اهلق ةلئسمنم هباوج ےھفب ) دولوا ٭ باول ا # یرولوا راج

 بصن ئان هرادد لوا یو رع هلغلوا نوذ ام هننصن بث ان دیز نالوا یضاق هدراد رب |ا

 هک ارااقوش ندرشب هدنروطح ورع رکب هدعب بولوایراطیع هدیز هرکصندکدتیا

 | هرکب یرو رمغلبم ورع بودیاهنب تماقا هنساعدم رکب هلغلوارکنم شب و بودیا یوعد
 یمکح كن هلفمالوا جک اضق دیلقت هیهن دک نالوا یعا رشب هدکدتیا مکح ندرشب

 زالوا *باولا ۴ یرولوا ر داق هکمامرپ و وید ر دلکد دا
 | دنعو نيدلاوا لقعلاوا سصبلا وا ععسلا تاوف لزعنا یضاقلاب لخداذا لاصخ عب را)
 یا هجورخ یضالا بمانیا لزعنیالو (ءاضقلایف هبزازب ) رخآ هناکم دلقب لام ال یناثلا

 بان هنال یتصافلا لزعب بئانلا لزعتلال نا یچشو (ءاضقلایررد) ءاضةلا نع ىضاقلا

 انضاشم نم راك الاهیلعو ىضاقلا توع لزعنبال هنا یربالا ةماعلا باوا ناطلسلا

 (لوالا لصفلا ىف نيلوصف ) هلا ےھجر

 هراتعفقو هطورشم هلدالوادالواو هن دالوا كعقاو دی ز یسهلعو تیلوتمواو هد هدلن رپ

 ن دن دالوا لدي ز ید نب رکب نالوا یضاق هد هدلب لوا نکیا فرصتمورع ن د دالوا
 : | ندورع هدنساضق لاح وید مرولوا لراشم هک اس هنسهلغوتیلوت لروبرم فقو بولوا
 هسایایکح نوڪسقت هرزواقلوا ن دن دالوا لدی ز بودیا هنب تماقا هنساعدمو یوعد

 زالوا # باوطا # ییرولوا ذف ان یمکح
 ..(ءاضملاق هاشا) هلهتداهش لبقت ال نل الو هسفنل یضاقلا یضال)

 هذ هروب رم ءاضق ورع یسلوتم كهقو هطورشم ه دیز نالوا یسضاق كناضقرب یسهلع

 ولد ردندنن الغتسم رول -رم فو نوحا هص رع نالوا هدن دب هرزوا تکلم اركب عقاو

 هدکدتا هب اا ۳ و رگ هلکعاراکنا رکبو یوعد ك درکب 0 دیروّصح ار

 ةصرع تودیا لوق یس هسو ع اسا یساوعد نالوا هرزوا ر رح هجو ل و رع دیر

 دخانیم هسر و تج بودیا مکحهرزوا ق وا ندنتالغتسمروب زم فقو هرول رم

 زالوا % باوا ٭ یرولوا هربعم یو

 هءاضق هلال تیلا اذهل يىشىن هواضق زجل رخالویضامال هلام ثلثب لحجر یصواولو)

 ءاضملا تقو ةمهتلا بانتجا نم دبال هنآلصا او ةثرولادخا یضاقلا ناکول اذکو هسفل
 E ( اصن ءاضلا نم ۽ ق هزاز )

 ی ها ردق وش قح رغب ارج مب هدنروضح لدی ز ن د رکب ورع یساباب كنضاق دیز
 علم دیر هلکعا هس تماقا هنس اع دم ورگ بودیا راکنا رکبو یوعدود رب و 1 شا

 زالوا ۴# تاوطا# یرولوا ذفان هسلیا رکح هورگ ند رکب یروب م

۲۳ 
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 ,لبقت ال هنال اذهو ءاوس هبف مک او یلولاو لط اب هتجوز و هدلوو هب وبال کالا مکحو)
 ( كلا ن هياده) ءاضقلا حصبال كلذكف ههتتا ناكل ءالؤهل هت داهش

 || هرکصندقدلوا دراو فی رش را ندناطلس فرط وید ز هیعا عامسا اضق یصوصخر

 بودیا ےکحو عاتسا یر وب زم صوصخ یضاق دیز نیدلوا دراو رخآ ما هنفالخ
 زالوا # باوا 3 یعرولوا ذفان یمکح هسربو تخ

 ایضاق ریصبالو هنیعب لجر ةعوصخ عاعسوا تاموصخلا ضعب عام“ ءاتسا زوج و )
 (لوالا لصفلا ىف نیلوصف ) قئتسلا ۰
 بودیا عاسنسا یشیتفم نیمرح نب راوعد نالوا هّقلعتم هلالا تدب كنس « دوب و هطلغ
 هرکصندقدلوا دراو فد رس صا هرزوا كم اعا عاَعسارالنالوا ع رشلا 3 اح هد هطاغ

 هعلعتم هل الا تیب كنس هد وب و هطلغ یسض اق هطاغ نب دلوا د را و سما داف الخ

 هرتعم یو ذفانیمکح هسریو تچ بودیا مکحو عاغسا ینیرااوعد
 (ممام هباوج مهفی ) زالوا *باوطا # یعرولوا

 < باو لا ردیلوا یسقنق هسلوا عج یسهنب هارک | هلیسهنیپ ع وط ه دعب
 ر دیلوا یس هن هارک

 هركلا یعدی نم ةسف هنب اماقا ولو زاوطا ىع دی نمل لوقلاف هرکلاو ع وطلاف افلتخا)

 (۱۱یف هیزاّملاع وب نم) یوتفلاهیلعو یلوا
 ینسهنب عوط یضاق دیز نالوا بوصنم همکح هلبااوقا حصا تنهیفنح هما هدنروصوب

 زالوا * باول ا٭ یعرولوا ذفان یمکح هسابا مکع هلیبحوم بودیا عاقسا
 هنشاعدم كدي ز بودیاراکنا ورعو یوعد هدنروضح یضاقرکب یصوصخرب ن دورعدیز

 تیغ ورع بودیالوبق قیراتداهشو هیکرتو لیدعت یضاق رکب یراهتسک نلک هت داهش
 نالوا یضاق هنر لرکب هرکصندقدلوا لوزعم نداضق نیا مکح هلبجوم رکب هلکغعا

 نالوا دروض> رک: هسلنایوعد رازکت یروب زم صوصخ دب ز هدنروضح فا

 هسخوب ردیعورشم كیا مکح هدب ز یصوصخلوارمشب ءانب هیهدوقرم تداهش |
 ر دمزال ۴ باوا # زر دیمزال هب هداعا هدنروضح رشب ۱

 ىلا دیعا من لزع اب یضقب نا لبقف نانا ىلع ناسناقح هدنع تماقاذا هنیلااماو)

 || افرف رک ذت لوا رکن ةنببلا ةداعا فاكر یعدلا ناف ةيضقلا كالت هبلا تعفرف ءاضقلا
 ءاضقلا لاصتاب ىج وااو اهسفتن قلا بحوتال ةا نا ق رفلاو ةنسلاو رارقالانب

 ضاق دلقولو ءاوس رخآ ضاق دیلقتو كلذ دعب یضاقلا اذه ديلقت راصف دجوبلو اهب ||
 انهه اذکف ةنبلا اودیعن و ةم وصخ ا اولبقتسب تح ةنیبلا تالتب یضقت نا هعسب الرخا

 (ءاضفلاق فاصلا ب دا)

 راکنا ورعو یوعدوبد رد راو عح هجا ر دقوش ندنتهج نالف هدکتمذ ند ورع دی ز

 هک ٌلاولیدعتلا لبق ورع ه دعب بودیا ت داهش رشب ورکب هتساعدم هرکصن دک دا |
 یییراتداهش كزروب زم هیک ر لاو لیدتلادعب یضاق یراقدلوا هعفا رم هرکصندکد یا تبغ
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 یمکح هسلبا مکح هدیز ن د ور یروپ نم غلبم * دياب لورغو لوق

 رولوا ٭ باوطا ٭* یرولوا زفات

 باغوا ها هیلع یاس ام دعن هلع یعدلا اغ اذا هللاهجر فاصخلا رک ذو)

 یضقیال ةنببلا كالت تل دعم لیکولاتاموا ليدعتلا لبق ةنبلا لوبقدعب ةموصخلاب لیکولا
 اذهو هللا هجر یناولخاذعالا سم لاق یضهب یلاعت هللا هجر فسؤب وبا لاقو ةنبلا كلت
 لیکولاتاع ناو مهلوذ ف هرازقاب هيلع تطعن هناق باغ هیلعیعدلارقاولوسانااب قفرا

 تادا لا نرك ن اذک ةنیلا الت هیلعیضقب لکولارضح مت ةنءلا هلع تيقاام دعب تاموا

 (ین امو یضاقلل قعسیام لصف یف هیناخ)
 « دنروضح یضاف یروب زم صوصخ ورع ه دک د تبا یوع د ند ورع یصوصخرب دیژ
 كنیضاق هسلباتبیغو رارف ورع نیدّعا ےکح هل رارقا ورع یضاق هرکصندکد ی رارقا
 رولوا *باو ا × یرواوا ذفان یمکح هلبرارقا هروب زم صوصخ كلورع ه دننابغ ورع

 (اهنروص لبق ام هباوج مه )

 ییدتا بصنیدنک هد هدلب لوا دنز نالوانوُذأم هدلصت بن ات بولوا یضاق هد هدلب رب

 یوعد ویدردراومقحهخا ردعوش ند:هج نالف کد ندرکب هدیروّضح ورع یاب

 مکح ه دیز ن د رکب یروپ زم غلبم ورع هلکع تابنا هرزوا یرشهجو ینتساعدمو
 رولوا ٭ باو لا * ییرولوا ذف ان ییکح هبلبا

 نمانب ور ال كلذ زاج هيلعىضقوا ةيضب هالو ى ذلا مامالل یضق ایضاق ناولو لاق) |[
 سفن نال هتجوزوا « دلاولوا م امالا دلول یضقول كال ذکو ل اق تعمل ا نم انلق الورتالا
 ناول كلذكو لاق یلوا اذهف كل ذ زاج اذاف ةجوززاو دلاولاو داولانم هيلا برقا مامالا
 هعراحم نم دحالوا هاخوا هنلاطوا هتخالوا هیخا نبالوا هملوا هسفن خالیضق یضاقلا

 وه هالو ضاق ىلا مصوخ اذا ءاضَملا یضاق اذکو لافزاج ءال وهل دهش ول هنالزوج

 هقحق مامالا هلزمع یضاقملا اذه قحیف ءاضَملایضاق نال كلذ زاج هيلعوا هلیضعف
 ناسارخلثم يلع ایضاق یلومامالاناول كلذکو لاق انهه اذکف زاجمامالل یضقول وهو
 ۳ ءالونم ضوهبلا یلعالایضاقلا مصاخ لعفق روکلآ لع ءاضق لوب نا هاو

 (0۷ینیضافلا ب دا حرشنم) انلقا 1 هبلعو هل راج ۱

 RE یلتاق بونلوب لتقف اج رج هد رپ یلاخ نالوا یکیلب لا یک چک هب رقرب دیز

 نالواصاصق نجوم نس یدیز ند ورع ندنسیلاها هروب زم هد رق یس هنر و هسالوا

 رکب ن دنیسلاها هروک ذم هب ارق هنیرل اع دم هدنراکدتیا یوعدوید كلدلبا لتق هليا لثق
 زالوا # باول لا # ییروئوا هلوبقم رل هسابا تدا رشب و

 هال ةيدلاو هماسقلا نم ةلحلا لها ًاربادقف لعلا لها مغ نم لحر ىلع لولا یداولو)
 هدا هجر هعینح وبا دن لب یعدا اع دما لها نه ا دهشولو ےھنع لتفلا قن

 بلط دنع هربغ ىلع بج اما و لتاقلا ىلع نامضلا بجگاغا لصالا نال لبقت امهدنعو

 | یاجنهللاهجر ةفیتح یالو مهنداهش لبقتف امج لكلا لها ریصیال بلطت با یلولا

 ناو

۳ 1 1 

 ےل دم ی ل سکانس حج سم, ا ل ل م ا ل ا ا ل س س س
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 | لبقتالفاعص> اوراصذ مهیلعماسقلاو ذب هیدلابوجول بیس مهرهظا تالا دوحو نا

 هلع هللا لهان ء نادهاش دهشف هند هلا لهانم او یعداولو مه داهش

 ۱ لها لع هموصخانالف ایه دنعارماو رح ف هفنح یاد دف هداه خلا لقت

 (تادلا نم ۸ ف لیق هی اولو) عاف لا

 هلبا صاصخیورعولوبق ینیرائداهش كرش و رکب یضاقیزلقدلوا هعفا س هدنروصوپ ۱
 زالوا # باون# یمرولوا هربتفم نحو ذفانیمه>هسریو تچ نودیا ےک

 شورغ ك ن دضرق هورعدیز نالوامولعم یطخسابلا نیب تولوا فارص هد هدلب رب
 hes هل دیز ورع هدقداوا توف هدعد بودیا + رحم هن رفد ودر دعد ه د٥ذ

 لوا لدن ز ورع بودن | راکنا هرو هدګ عا ی وعد کروز م خلبم ندنس هبرو ندا صد

 ج الا دع ینیدلوا لدیز طخ ب و دیا زارا ییطخ نالوا هرزوا رر هحو هد تفد

 یطح كد ز هلْغل وا یراعتم قوا لعه طحخ نالوا هرزو لاونموب هدراندلوا تولوا بنات

 یو هسا مکح ه دی ز نډ هکر ئارا وب رح غلب مک اح ءانب هةٍرجو

 رولوا # لیاوخا * یرولوا

 ءاخ تام من ءدلبلا لهاو ر اجلا نیب_مولعم طخو مولعم لاب هسفن ىلع بنك ق ارص)
 تاک هاو نیا ٺڪ تيا طخ ضرع و هثرولانم لامل ا ۱ یلطب هک ريج |

 لكلا هنا رخ ) هد هلثم نا سانلا نیب ه د اعلا ترج دقو هطخ هنا تن نا کر

 ناو هج وهف فارصلاو راسعسلاو عايبلا هطخاماو ( یضاقلا ب دا لیف ا

 تب ھن ای اع نس انلا تتکم ام تلل نک الا نی رجا ذا ارن اردضم نکی

 (رارقالا باک آف تحت ) فرعنا چ نوکی نا

 زالو #باوفا # یرولوا لع هلبا كمت نایلوا تبا یتوعصم تواوا هدندب یعدم

 هلامالا هرتفدیف تتیکنال هنال هوجو فارمصاا ظع لیعلاعاهلاهچر علا ةمالعلا لاق)
 عاینلا لاق اذا اذه ٍلعف بجاو هرهاطلا هداعلا لع ءایملاو ناییسنلانع دنارص هلعو

 اذه ناک مهرد فلا ىلع نالقل نا یدیب یراکدابف بتکوا یلعخت یراکدب فت دجو
 طے ادرک ال قرعلابحوع وه ام ههیمحاب لم انا درو لوقا هانا امزلم ارارقا

 (هډاز یربچ هایش ح ریش

 ناو هک رخآ عون# دما
 لدنهقح هدودلوا دعا رح هر یصاف ورع هدنساوعد هملعتم هصوسحرب هلا د ز دنه

 زکب هرکصندکدتیا مکح ه دنه یر وب زم صوصخ ورع هلغلوا رهاظ یکی دیا دن دی |
 روپ زم مکج هسلبا مکه دیز یروب زم ص وضخ ودیا ضقت نمکح ورع یتعاق ا

 زالوا # باوا ییرولوا فان ۱

 هضقن ةاصقلا نم دجال سلو اهحگ ناكل العلا لبوأقا نم لوق ىلع ضاق یضفولو)
 (ءاضعلاق ینادسیهق) ءيا موب لا

 صاف هلب را ت داهش رشد و رکب و یوعد ند ورع هدنروضح یضاف یصوصحر دز
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 na هدعب بودیاےکحولوبق ینیراتداهش هک رلاوليدعتلا دعب
 زالوا # باوا # یعرولوا هه یی مکج هسلوا رهاظ

 رهظ2ءیضقولف ویا نمهصالخر ن ذفن هنداهشب یضفواو قسافلا هداهشزوح "الو )

 (هداهنلاق قار ر) ءاضعلا صعت لدعسف دوهشلا نا

 بودیا راکنا ءرعو یوعد وید ریو م دیشعا ضارقا هج ار دق وش رک ۲ اس نن دور دیز
 ن دورع یی ه2ار ده لوا توریو نیع هدیز یضاق هلغمالوا یدهاش هنضا رفا دز

 زالوا # باوا < یمرولوا دفان هسابا کج ہدیز

 لعو یعدلایلا نییلا در یرب نع هنعىلاعت هللایضر رع ناکودباعکلا نيب فلت هلئسلا)

 ازال و ورع لوب ذخا هللا هجر یفاشلاویړال نع ناکه نعیاعت هللا یضر بلاطیب انا
 (یضاقلابدا حرش) هنع لاعت هللا یطر رع ع وجر حو دقو لع لوعب اودخا

 نوعست اهر دق قتلا هد اه رظان نم ةفوچوم اراد رجأتسا دیز ىف مالسالا جش لوقام

 دعب لبنح ک.اح مکحو اهلنمرجا یهو ذم و عملجومو هلم لكم هرجا ةيلاوتم هنس

 یتنحمامایلا كلذ عفر اهیف هللا هجر ییبنح مامآ بهذم ةدعاق ىلع ةروک دما ةراجالا

 طفارش اةن وة ارل دف رح ًاتسلا ههج اومو رجولا تفقولار ظان ةرض> یف هذفنف
 قلا هقشول اب لمعلو ذیفتتلا و مکا كلذ حصد لهف هعنو كلف ىلع بتکو م کا

 ال ما تالد هل له سلا ب تاطو هر وك ذلا هراحالا داسف فولا ر ظا یا اپ ات

 توام دعب و ةعوقرلا ةقبنولاب لعل نا روک ذملا ذیفنتلاو كلا حد عن # باوا * ||
 كلذ « ذیفننو نن حک احءاضماو ةروك نمل اةفوقوم ارادلا ا نک لع لج ۶ اس کا

 هس نلطالور وب زملا دقعلا دانش رظانلا یوعد E ىعرشلا هجولا ىلع کا
 متتسلا ق ی رطلایلا یداهلا وهو میلعلا هل او هه ةلاطاو

 نیلیسلا نم دحاولا رشاب امهنا لحر نم ةنس هام هلی وط ة دم فقو ضرا رجا لجر)

 ة دملا لوط عم اهتعصإ ج اح ےکح اذا حك ةراجالاف كلذ ده مكح اك اح ناو
 7 نوکیونیعم رغ دحاول عقو دقعلاناب امهرارقا دعب اه دحا توع حسنی الو

 کاک احنا ارقاال امهمال هش یقاالخ لا اذھو ےک کا وهو ر د اذکه هلالالح

 ۰ ف هللا مهجر حاشملا فالتخا لوالا بابلایف انمدق انال فالخلا عفترا دقف تالد

 هبلع اففتمراص هتعصا اح مکحو هقافاتح ناک اداف هلى وط هل فقولا را

 (تاراحالا نم ٥یف یواتفلا رهاوج)

 عفو تاراقع فقو دیز ىف ماکحالا تالضعم فشاک مانالا هکرب مالسالا جش لوقام
 ققاولا دالوا نمورع رجا هدم دعب  ه دالوا دالو او هدالوا ىلا هتیلوت طرمتو ابعرش
 یفاش كاع یدل هنس نیعشت وتا وط ةراحبا ةمولعم ةرجاب رک ةروک لا تاراقعلا
 ةلصق نم ضاق مكا اذه ذفنا من اهم ایکح اهزاوص کی ةواجالا کال زاوح یر
 ىلا ةلوتلاهب و : لاو رج اتلاو رحولا تام مة دم تاراقملا ر <: فرصتو هفتا

 اهل نبذ رصالا رکلا ةت رو ىلع قنح ضااق دنع وه ع د اف فقاولا د الوانمرشب ||
 ا

 < ناب
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 | وه مك كلذب هنمرکلا تیلطو نيدقاغلا دحلا توم تنها دق ةروك نما ةراجالا ناب
 ىلا اهیاسلو دفوقولا تاراقملا نم"دیلا رصق ةثرولل هاو جاتسا تاوع اهخاسفنا

 نوک هذافن مادقلا ییفاشلا یضاقلا ركح تالذ عع ما خاسفنالب همکح نفتب لهف رشي |
 ةراجالا خاسفناب ین یصاقلا کح نفتی عن ۴ باوا # نر روج أم انوفا بجولا امکح
 یضاقلا مکح هجوتنالذا رکطااذهل اعنام م دق ا یعفاشلا یضاقلا یکح نوکبالو ةروکذ لا
 مک اواهزاوج یکتا تقوامودعم هنوكل نیدقاعل ادعا تومدعب ةراجالا ءاقب یلایعفاشلا ||

 نعم ااذهل اعنام نوکبال نیطاذیفتت اذکو مودعلا ىلا! هجوتنال
 هنسام دمو یوعد ولد صالاهرح ی اند دننز دنه س هیراح نالوا هدافنم هقر دژ

 مکح هنتر رح ل دنهو لوق قبرا 9 امس كزار وب نم ی 5 تودیا تداهش زکبوورع

 ادا لد ل ژروب زمو یوعد ود رلندنا قدقلاق دود رکبو ورع دیز هرکصن دک تا

 مکح نبض اق هرزواهحو وب تو ديا هتنب تساقا هغي راقدلوا ةف نقلا ق دودحم ه داهشلا
 هدیز هرزوا قلواقر دره تولوالطا رو زره مکح هساو ارهاظیساطخ هدروب رم

 رونلوا # تاوخا ٭* یروتاوادر ۱
 هلکاراکنادب زو ىو ود وصال اهر نند دی ز دده نیس هی راحنالوا هدافنم هور لات
| 

 هدنساوعد تب رخ ن دنه هرکصتدقدنلوا کح هن رج کاو دیا و تماقا هتساع دم دزه ۱

Eزالوا ٭ تاوطا ٭ یعرولوا ضقتنم روپ زم مکح هسدد م دیا هب  . 

 أ ءاضقلا لطمال ةن رطایوعدیف تبذك لاق#ءاهب یضقو هیلع نهربو ةن را یدا )
 فال صنهارهظناف ( یض اقلاثدا نمی هیزارب ) هقاک سانلا قح ةب را نال

 نا رهظ مت صاصقلا و قاتعلا و قالطلاک دابعلا قوقح ىف ناک نا مث هضقن هب اضف |
 هناا رعد و هلام ف ناعطلاف ن دمع یضصاقلا لاتنا فذقلا ی دودحوا دع دوهشأا

 ءاطلارهظاذإاذه لول او وز ىلا ةأرملا درب قاتعلا ءقالطاا فو ةيدلا نع ءاطخ ناو
 ءاضلا نم ٤ ف هیزازب ) ءاطحلا تسبال كلذب یضاقلارقااذااما 4 ىضقمل ارا رقاب وا ةا

 (ةصالخلاىف اذکو اصل

 لصالا ةر هدلوتم ند هگدخ نالوا لصالا ةرخ هد هدلب نالفنب بوراوهبیصاق دنه
 میلستو عیب هرکب هرزوا قلوا یس کول هیراج بودراب ب دی ز هدلبلانع باغ نکیا |

 بوغارب هدشنان کدنسکرب یب هدقدلوا ردیک هرابد رخ رکب هدعب بودیادایقنا هقر یتدنب

 سفن هلغلوا هحاتحم و هربقف دنه و بولعم ,یتاکم بولوا باغ رکب هدکدید یدی#

 بودیابصن لیکو یرشب هرکب یضاق نيعلوارهاط یتیدلوا هرطضم هدنظفحو قافنا |
 تودیا ع اعساهدنش ههحاوم درشت یه یکیدتنا تماقا هنساوع دهنلصا تب رح كدنه

 رولوا # باوطا # ی رولوا ذفان هسلیا مکح هشیرح ده
 ذفن بئاغلا لیعمکحناب لعفولاما لعفیالاندنع بئاغلانع الکو یضاقلا تصنیلهو )
 ءاضقلل رضاح مصخالب هج نوکتله ةنببلانا وهو ءاضعلا بیسب دهنحانال اعاجا

 (دوقنذ اف هی زازب) یوتفلا هیلعو قاسفلا ةداهشب مکحولاک ذغن مکحو هج اهآرنافالما ||



 لعن لو فصد لو هیلعو بت ان رکطالئاسیف مهناب و متارا بارطضا اذه لوقا
 لما نا یدنع رها ظلاف لاکشاالو تارطضا الب عورفلا هلع نت یوق لصا مهنع

 اداسف وا ازاوح اهسح یفف تارومضلاو حرطا طنحالب و طاتم و عیافولاق

 (سماخلا ف نيلوصفلا عماج )
 نی وال لدیزرکب هرکصندکدا عرق ورع یراتخت یصو ینس هکرت بولوا توف دب ز
 دلاخو رشب هتساعدمو یوعد ندوزع هدنروضح کاح وید  یتراو ارصحو یشادنرف
 ندراددرخآ هدعد بودا مطس هرکب ی کو مکح با نارو لرکب کا هل. رلعا تداهش

 3 اح هنساعدمو ی وعد ندرطب ويد رد هرم هک 3 ۳ ارو بولو!لعوا دیز بولک د.او|

 نالوا هلی رو رک هسلبا رکج لا یارو دیو احبودیا هنبتماقا هدنروضح
 رولوا # تاوطا # یمرولوا صقتنم لوا مکح

 نارخآ دهن یضقو هرغ ائراو هلعنال هماو هال تیلاخا نالفنا نادهاش دهش (
 تلقف امهنداهش ىف اضقاخ ل یناثلا قیزقلا نال لوالا ءاضقلا ضقتب هنا هلا رخ ال

 عفدهدییاماق لامل ا ناك ناف ةرورض خاللهئارولابءاضقلا صةتناف امهلداهشب هونبلاتبتو
 نع ناف نیدهاشل نم ءاش ناو خالا نمط ءاش نا رابخنا ناللف اکلاه ناکناو نيایلا

 فرفال حالا لعام ندهاشلا نج ناو دجا لع عجرال جالا
 ۱ ( تارلاب هداهشلا یوضر طيح )

 | رداق هنیعضت هدلاخو شب یی هکرت دیلو, هسلوا شا لالهتسا یدیز "کر رکب هدنروصوت
 رولوا باوا # یم رولوا

 لا غلبم یراقدلوا نماض راروب م هرکصندکد اریشبا نیعضت هدلاخو رشب دلو هدیروصوب

 زرولوا * باوا * یمرارولوا رداق هعوجر هرکب

eطراح وه سهل تو  
 | ورع لع دیز ىوعد عامسا نع ةدلب ىضاق ناطاسلا منمولاعف ةيفنلا مال لوقام )

 | لمينا هيلع مزلب لهف ىضاقلا ىلا فت رشلا مالا كالذب دروو ةدابلا ف ىذلا ناتسدلا ق

 | لع مزلب معن # باو لا 3 نی زوحأعانوتفا یوعدلا كلب عمال نآ یمالا نوع“ 0

 فب رشلا مالا نومصع لانا ۱
 لوالا رعاللرب اح رحارو دص ربغب یوعدلا كن یضاملا"ععس ادا ةروصلا هذه ف و )|

 * باوطا * نب روح ًاعانوتفا هيلع مزانامو هم نفتلهف دی ناتسلاکحو
 لزعلا بدو و هم دنبال

 اذلف هلکوح نم فرصتلا دیفتسب لیکولا و ناطلسلا نع ليكو یضاقلا نا لصاخاو )ق
 ث د اولا و ناکلا و ناما صصخم ءاضقلا و یمعت معنا و نمای نقل

 ۱ (قرودعب یضاقلا بدا باک ین هیربخ) صاعشالاو
 | واتس ورع هدعب بودی میلسنوعادیاهورج قس هی ردقوش دیز ننساها هدلن ر |

 | ند هشا نالواتءیدو هدنس ردزاو معح ةا ردقوش ه دنتذ دیز مرکب هزکصن دک د لک

 < رو
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 | هدکدبعاتما ند 3 کد یعرس مصخ لب ور ۰ هدکد تسا كعا یوعد ولدرب و

 ۱ | اربجند هعلدولام تدور تودناآنییعت شام هت رزوا لورع ندتسالاو هدابلوا رک:

 رداق هدا داسا ند رکب یرو 3 علم ورم هسلا شورع روی یدب ِ

 رولوا # باوا # یترولوا

 سماخایفهب زازب) اهل مرغی و جی حول ناسا ةعيدو فلتالصالاق)
 (تسیدولافالتخا نم

 ۱ نوم یاوتفینیدلاو بودیایوعد ندرکب «دنزوضحیضاق یروب زم غلبه هدنروصوب
 ندد ع دوم هعفدو تونغالع هلا هرس یاوتف یصاق ۰ هرکضن دکدتا زاربا ی هبعرش

 ۱ نداوعدیورگویدزمهلوا مصخ ع دوم هجو وارضاج هغد دولا بحاص هدفدنلوادخااصع

 أ رب رعدو لزرع # اولا # رولوا مزال هب هروب زم * ضاق هالا مد

 i (یننیلوصف) رزم و لزعب و مر مکطارخآ دی یضاقلا )

 ا ¢ سلا يلصق
 | ندورع ییعح هقا ردقوش نالوا ن دصرف « دتمدورع ندناضق داط یدوهن در

 | سح هک احیورع دز هلکُعا هلطاغ نکیا راو قتردق هیادا لورع هدکدتنا بلط |
 ر.داق هعاتتما ویدزاملوا سدح بسم نوعا ید یذ ورج هدکد تسا كمردتیا

 9 ٭ باوا # یرولوا
 4 ءاضقلا نم ۰ قد زار ) هنکعونمًاتسلاو ینذلانیدب رسا سدحم )

 هکر ردساسخ هک اح یورع نوعا ىح هلا ردقوش نالوا هدتمد یورع یدح دنه |[

 ۲ زالوا #ب اولا ٭ یترواوآ هرداق ۱
 جا ندادا۰ نکناراو نردق هرادالورع هدکدتسا ندورگیروب رم ماب دنه هدنوص و

 هسناطبا ادا اوف بوابا تاو هیش ود هلا ند ءاد | هوره اح هنکعا هلظاعو |

 ۱ | هنزغافو یضو هو لاوم است هنج وادا هلکناهساراویلام ندد ساذج “اور کا

 : ولو ۴ تاوطا ۷ ی رولوار داق هند ءاداو عیب هلیلثم نمت یی راقع
 1 رهاظ و یهتا ایهدلون ةععللا ف الا ناتدلا و نادملا و ناونالا سجال طلا فو ))

 | ارسوم ناکا ذا هناوهو *یشب هنیدب نا یی نکو رسسعلاو رسول نیب قرفال هلا مھمالک
 | هسنجنم ناک نا هلامنم هند یھ یضاقلاف ER الق هدلو ند ءاَض نم عتماوب

 )هرس هرافع عیب اندنع جخكلاو ءاضقنع عنتملا سوبحما لام هعینک ءاضقلا هعابالاو |
 0 تقلا رس سان ونار)

 | سد گو ینا م وک اج مايور ۶ ناق كلدیز زیسهرو كلوتقم دیزآ

 | ددا هر هلاطم ويد اراض حا یو ر چ:هر .u هبرو هلا قالطا زمسرلندا هبرو یورگ ر ی

 رازولوا * باو لا # یجرارولوا

 ۳ نردلا شیت هلع نیدب یضافلا هسح ی نه الحر لج ىضاقلا ناس ))

 1 ) ءاضعلانم ساما ی هینف )ورال ناجملا بلا ظر
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 یترجا ئاج هسردتبا سدح هعرشلا اح نوجا لیصع نفح ی ورع یقوید ٥ دیز

 هدیز #باولا# رولوا مزال هنسبقنق ندورعو دی ز

 ىلع ناجسلا ةرجا اننامز ىف ليق ( طس ) سوبا لع بجال یضاقلا ناخ“ ةرجاو )
 ( هراحالا نم رج الا هیلع يج نيف هنق ) هللمعب هنال نیدلابر

 کاخ هسلنا عانتما ندادا یر هعفن كني راغصدالوا نالوا مزال یس هعهن هنیرزوادیز

 رولوا < باوا # یرولوارداق هسح نوح را هقفن رافصیدب ز
 هف النا” دصق دّمف هتففن نع منتما اذا هلال هتقفلل سس و دلولا نيدب بالا سعال )

 ( ربسلانم برطالهانم هلتق هرکبنیف یوضر طبحم )
 ردقوب متردقهیاداورع هدکدتیا بلطیقح هجم اردقوش نالواندضرق هدنتمذ ورع دیز

 بودیا هنپ تساقا هنساعدم و یوعد وید ردسوم رداق هند ءادا دیز ب ويد مرسعم
 بودا لاوس ندنلاح لورع هرکصت دکد ردا سدح نوح ر وک ذم ند هکأاح یوهرع

 رداق هقالطاندنسح كحدیا یًرنقالطا ورع مک اح هساعاروهظ یلامالصا
 ۱ رولوا# باول ا# یبرولوا ۱

 رب ونت ) هالخلام هلرهظی ناف هنع لسی یأر ام بصق هانغیلع هع رغ نهربنا )
 راففلاحم ) یضاقلایآریا ضوفم وهاغاو هسح ةدع ریدقتال ( ءاضقلا نم سا

 ( ءاضقلانم سای

 وید لدلبالتق هليا لتقف نالوا صاصتبجوم یدیز نس ندورع یس هبرو كلوتعم دی ز
 كن هنروکاح یرلقدلوا هعفارح هلغمالوا ی زز هنب كن هنرو بودیا ر اکنا ورع و یوعد
 یورج کاح هسلبالوکن ندنیع ورع بو دیا فیلکت نیم هرزواییرش هجو هورع هلیبلط

 زولوا # تاوطا # یرولوا رداق هکعا سح هج دیارارقا دوخاب نیم
 سنا نودايف نیولا رع لكنا مأ عاجالابفلصسادعش هربغ لعاصاصفیدانمو )
 هلا هجر هفیينح ییادنع اذهر هوا فل ىح سبح سفللاق لكن ناو ص اصلا همزلب
 (یوعدلانم نیيلان هیاده ) امهبفشرالا همز یلاعت هللا هجر فسوپ وبا لاقو یلاعت

 ی ٩6 یتش لئاص # ۱ ۱
 یزوب ره غلبم یس هنرو نکآ بولوا قح هخاردقوش هدسانعذ كدي ز نالواتوف انویدم
 كدب ز ب ودیا لیصحت یروب رع غابم اح رل هسلبا عانتما ندنید ءادا بويا لیصحت

 ۱ رولوا # تاوطا * یرولوا رداق هرا دا نشد

 اذکواذکه يلعتيمل نارقاو یضاقلادنع لحر ءاق هرشک نود هیلعو لحرا تاماذا )
 مقد اذا هما 3 ا عرعق هیلعام ءاداب رفلا ىضاقلا مما مناندلا و مهاردلا نع

 حص: هتالو تحوه اع هرها امه تملا نيد ءاضق بالو ىضاقال نال تملا ند نع ىر

 ( یواتفلا ةررخذ تانیادمنم ) هیلع ءاتب عفدلا محصو مالا
 ورعندنسلاها هیرق نایلوا نکم تعحر بولی راو هدنوکرپ كدیز ندنسلاها هداب رب

 | درحم بویمراو هپ هیرق ل وا یلیکواب دیز نکل بولوا یس اوعد هقلعتم هصوصخ ر هللا

 6 مزدهاش وه
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 رداق هکمردتاراضحا هر هروب رم هدلب یورعولد رد هدم دلت یدنکم ر !ادهاش

 ۱ نحاعر دیا تلط هب ند دی ز تودنا ۱ ناخ اكا یضاق 3 ب باوا # رو )وا

 هداوعد نیح نکاردیا راضحا هس ردنا تماقا .غاراضح اه رولوا

 ر دمزال هنس هداعا هدورع "ههحاوم

 لیقو هيلع داعا هضحا اذاف لالا تشکیل لب مکعا ال دنیا ةعاقاب هه ادیعبناو)
 ( یضاعلایامدقتعونین هیزاربلا ءاضق نم ) هرضح۶یوعدلایقح هنا دفلص

 تدرکب دیز هدعب تولواهعفا مع هب نا هارد هم هصوصخر اور دز
 كت مرکب هلبساضر دز هدقدزا ت هدیزنسنلوق تزحا رکب هدکدتا بلط تح

 هک اسدی نه دل نو جی کب هم وری هاو وا و یادم اهرم یاهلیترچ
 رداق هربج وید لوا نعاض کاست درب هلفلوا هدابز ندنلثمرجا مکیدرپ و

 نالوا #< باول ا < یرولوا

 نال هربع زوحامردق موها اما و تالعسلا هبتکل هرحالا ذخا ئ طاعا) لح و (

 طايخ ىلا عفد لجر ( لوالا ب نه لوا ا تالد

 هدا ز ب وثلا تحاص. اطعا هند عرق اف رجالا هطراش لو هح وا ءاق هل طب یل اب وت

 لصالا لص الثسم لعءانب هلبیطب یلاعت هلا هجنر هفینح د الی سايق هلثمرجا لع
 لاقوامهلافالخ هفينحییادنع زاج هتوف نم رکا لع هاضف ناسنا بوت كلهتسا اذا

 (هراجالا نم۰ ق هصالخ) اعیج هود ق مرا ةدان د را تیالاوباهيفقلا

 ورع هدکدتا | تصد بنات یورع نوعتهوکح هد هرو نم ءاضف دیز یسضاق كراطرب

 ورگ ه دعل متال مالا هرزو | كمرب و کنار دو وش یار ھ هنعان ءاضق لو ما

 مالا دیز الاح هساوا توف وزع هرکصن دکد تا تبان یا جاقرب بوراو هروب زم ءاضق

 زالوا # اوت یر ولو رداق هل هنستندنس هکرت لورع ءانم هموقم
 یرادرغلرکب و ورعبولوا یساوعد هقلتعم هیالرات هلیارکب و ورع دی ز ندنسلاها هدلب رب

 هعخ زه بودي اراض ا هبهدلب یضاقیرکب و ورع بوروتکرشایمرببوراو هيل اود زنکیغوب
 یوعدو تلط هر رشابم ترحا ن د رارو زم « دیروضح یط اقشاب ەر کصندنراقدلوا

 ¢ 2 | ر دقوش نالوایرحا لرشاص یصاق ءا ءان هنهدالوا یرادرع ل اک: و ورع هدک دا

 بويعا مکح ندرلصح یرشابم ترحادرګ د زوسرب وبلا هرس باہم بودی ےکح ند دیزاعرش

 زالوا # با ولا ۴# یرولوا رداق هن مصل هرا ید لدتا کح ندنب
 لع قکسدایف هبناخ ) لالا تس نوکب لیقو حد ا وهو درع ۱ عقلا ةنوع |[

 عنتما | داف ءادسالا ق ىدا لع هلاح لا ٠ هنوف لا لصاخاف (تص) یوعدلا نمیضاعلا

 یعدلا ىلع نوکینا ساقلا ناف رجزلل هللا لام ناداه ناکو هیلع یعدلا لعف
 ( ءاضملان ء ۱یق ةبنق ) نلاطایف

 ناناوا رت هنس شب نوا یعرشرذعالب ةدقدراو هپ هدلب ینیداوایطاق دی ز ندناضق

 نانلوا رت هنس قرقو یلازوتوا رذعالب ادعام ندنکیدتیامکحو عاعسا یتساوعد كالما
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 هلعیع دمو هللایرا هن یرلکدتب تماقا *لرالوا یعدسو عاتسا یخد ی زاوغد الما |
 یرولوا ذفان جا یکیدتیا هلوقموب ادع كدیز هسلبا مکح هل نوک نی «لرلناوا

 # دیلفت هخآوا رهاظیالص بوللوا لرعزالوا ذفان ییاکحا # باوخا ۱

 ْأ . ردکرک قماملوا ءاضق
 ( نم نع كلذ عااناو روا تبضق لاق هب راضم لاموا صاصق وا دیش یضقولو ۱

 هیزارلای اذک ءاضلا قرافغلا ج ) ءاضقلا نع لّرعو هلام ( 1

 نوشروق بولمآ ءاطح تفوت نکیآ ردیاكي رع نوعا كمت رود یس هابط كنف هتدیز

 تند # ب را طا # رولوا مزال هن هدیز هساوا توق ورع هلکعا تیاصا هورع

 صاصف هنیرزوا دی ز ادیعلو اروج وید ردمزال صاصق هدب ز یضاقرکب عن

 دولا مزال ندهک ید ادب ز هیلبا لتقو بلص هرزوا صاصق یروب رمو مک هل |
 × ردکرکی قوا لرعردمزال ندرکب ٭ بابا

 کاخ رکن لب ز هلغلوا یساوعد هفلعتم هصوصحر هلیاورع دلب رب نالوا ی : دښت

 ولو هعدارم بوراو هک اجرشد د مالوا هعدا مع هکاح رکب ن ور کاپ ارادا | ۱

 رولوا #باوطا # یرولواردأاق هکعد

 |) نایضاق هبفو دجاو رصم یف رخآ عضوم ف ةبلعیدملاو مضوم ین یعدملا ناک ناو
 فسوپ ویا لاق نالفیلا لبال رخ الا لاو نالف یطاقیلا هدوصخطا عفرا اه دحا لاو

 | باک ىف یواتفلا ةنارخ ) بولطم هلال هيلع عدم ا ىلا كلذ ینرابتعالا یلاعت هللا هجر

 | تعفوف هدح ىلع لع ىف امه دجاو لكن اضاق صا ىف ناك اذا و ( ىضاقلا تدا ||

 هتلحم یضافلا دعصاج نا دير یعدلاو یرخالا لح ىف امهدحا نيلحر نيب ةموصخلا

 ركسعلا لها نم امهدجا ناک ول كلذكو جاو ه یعدلل ةمعلاف كلذ فایر خ الاو
 اذه ل عوهفیرکبیعلا یضاق یلاهعصاختنایرکسعلا دارافةدلبلانمرخ الاو

 ینعاقلا بدانم تاددهتعلاق ءاضقلا لیبق نیتفلا ةنارخ) (
 یسبلاو هروب زم هدلب ورعندنسلاها هدلبلواهرکصن دقدلوا لورعم دب زیسبضاق هدلبرب

 هرسمش و ا ى هكا نالوا هدتمد دلاځ هل وا ید هقن ار دقوشا+ هرشل لرکب

 یروب زف علبهرشب ندعادخا ند دلاخ یروب رم علمی نکل بودیایاوید هليا لست

 یرو معلب ءا دم ەتمواروج هک اب هدنساصقنیحخ دیز هدک دنایوعد ندب هدروضح دی زر

 ن د دز وید ید ر دنیا ملستو غفډ هرشب و بودی | مکح ہرزو اكمرب ودل اغ یدنک
 هی هج)ومكخب داور جج مت کشی یوا لک لس رور دغا دین بلک دا یوھذ

 | یروب مو لوق ین هشه لوید ینب بودی تابت هلا لودعدوهش
 كورع بولوا قیدص: هدنلوفوب نی البدب ز سید م دلب کج هرن هززوا عرش هجو

 رولوا ۴ باوا »< ی رولوا هعفدنم یساوعد

 یوعدود لدیتعارا ارقا یککیدت روحو دیجنیک اب« دکنموکحنیح نسورگ هدیروض وب ||

 اوا#باوطا ۴# ییرونلوا هم ج .ع هسلناد اردو هشتاقاو عاز 
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 | ام تیضق لاقف هدب عطقوا قحرغب املا نم ذخا هلا لحر هیلعیدافیضاقلا لرعا ذاو)

 تبات یا اذه نال ی الا لوق لوقلاف نح ن كعطةب تیضقو هبلااهتعفدو نالفاكيلء
 لزسلادعب هباعهجوتناک اذا ءاضقلا لوبق نمسانلا عنتما لاو یضاقلللوقلا نوک,نادیالف

 یعدلاناک ادااب دبقم قافتالا ىلع هللولا نوک,نادنالف لاومالاو سفنلاق تاموصضخ |
 ضافوهو ترجیوعدلاناکر اص كلذ لبعافاوت ال امهنال ضاقوهو تالذلعفنابارقع

 تد هلال لورعلا ىلع نیعال روا یضهال هنا رهاظلا نالو الفال تالدق هلوف لوقلاو

 هدعباذکف هباءنیعال كاذب هاضق لاحین هيلع یداولو قداصتلا هاضف لاح ی هلعف
 ۰ ( ءاضقلارخآ یفریدقلا حف )

 هرکصذدکدتبا علستو راجا ه دنه یزق هلیلثءرحا لزم فقو ینیدلوا یسلوتم دیز

 هلل ار نیمامارکب هدنراقدلوا هعفا ممهلبادنههب یضاقرکب ورعنالویلوتمهنب ر دب ز

 یتدیطاقرشب هدعب بودیا مکح هلی زاوج ك: هروب زم *راجاهرزوایرافب رش لوق یلاعت
 یناطاس یماوندر هيا ع اعساءاضق یفالخءاروب رم >هرکصن دکد تباذیفشیروب نمرکح

 رهافالخ دلاخ نولوا هعفا ل هدیروضح یضاق دلاخرارکتهلبادنهور عالاح هساوار داص

 مکح سلبا کح نی زاوج م دع كن هموق رح ہراحاو عامسا فالخ روب زه مکح

 زالوا ۴# تاوطا * یرولوا دفاتر وب ر

 زوال فالتخالا لعوهف هيبانمرجآ ناوزوجال هسفن نم فقولاراد میقلارحا اذا)

 ` زوج ىلاعت هللاامهجر امش دنعو ىلاغت هللا هجر ةفينح ىا دنع
 ( ےئل فقولا نم میقلا تافرصتیف هیرهط)

 ادي ز نس ندورعهیرو راس هدکدنیا لر نس هنرو راسو یورع یلغواتواوا توف دیذ
 هدننابح كدي زماناب ن, هرکصندننوف لد زیح بودیا ذخ ااصغ لوق ددعنوا ه دننایح

 هیلکلاب ورعو یوعد ود لديشعا یخدرارقا وید م دیشعا دخا اصغ ییلوق ددع نوا

 ددع نوا ه دنتایح دی زماباب نی ورعرادهاش یرلکدلبا تماقا كتهثرو راس بودیا راکنا

 فاصوا كرالوف هدنداهشویوعدنودبا تداهش هت رارقاولد م دیش ذخ اارصخ یلوف

 بولوا تباتیصغ ور هلی تداهشویوعدنالوا هرزواررح هجو هساملوارک دیرلتیقو

 رونلوا *باو ا٭۴ یمروللوا یکح هنب رزوا ورع هل بصغیرالوق

 رڪ ناف هب را ادر صّوی و هاوعد مس اهتیقرک ذیلو ذب راج هنم بصغ هنا عداولو)
 (یوعدلا لواین نیتفلاهنارخ ) بضاغلا لوقاهتیفرادقمیف لوقلاناک اهدرنع
 هحریدقت یکیدم هدیا راضحاو سرخ و بد هلبا راضحا یرالوق هورع ع اح ه دنروص وب
 هنب رزواورگ یتیف لوق یداددءنوا هحربدقت یکیدم هدیاناس و هرج وید هلا نایب رانمف

 زولوا # باوا # یت رولوا رذاق همح نوای
 سنج ا كندنمسانلا تصغلام دا همز ازا رجالا دعب نیب ناو ناب لع یضاقلا ګو )

 ) تبصغلا رارفالاق یوصر طرح (

 تلاکوهیاوع 2 ندیافرشب یصوصخرب ندنفرطبت اترکب دیز بوراو هبیصأق هلباورع دب ز



> 
 < تلاکو هند وصح هدروب رم ص وصخ ندنفرطرشد یجدورع تودیااعد

| 

۱ 
 كارب هب زه را هسلبا تداهش نکیفوب یعرش مصخ هرزوا ررح هجو یخد ر ۳۹ هک صع+ |

 ایوب اول ا۴ یرولوا شلوا ت دان یرلت کر ؛اورعو دز هلب رایداهش ۱

 | لاعفرس تسلا ادهلبع هفوف> بلطف نالذن 7 لکو چا ادكعلا | ءالکون ۲ دحاو)

 [ یا زنه لج سبب لوقی هیلج دملا دیربا ذه یلکوم نا 4 رک یا هری اکو

 . مصخلا مدعا لبقتال ةلاكولاىلع لیکوا نهرف ه ذه ةلاكولاب ع ىل سالو
 ( یوع دلا نم نماثلا لق هیزارب )

 لس ا رکب دز تودیا که رنک كر کد د و ورع هرزوا ررخ هحو یطاق هدنر وصول

 هشر و تچ تودنا ےکحو عاعسا هن زوي لور نساوعد نالوا ير ندنف رط

 زالوا # باوا # یرولوا هربتعه جو دفان ی

 هقیلطت یدنهرکب دیزنکبارللکد سضاح دنهیس هجوزو ی هي یضاقورعو دز |

 یوعدوبد یدتیا لړکو تیب هتموصخهلیادیز سد دنه ورعو یوعدوبد یدتیالیکوت ی
 یورعو دیز كدنهو رکب هلبا ی هلناتداهش راهنسک حاقرپ هنن راع دمو

 زالوا * باوطا#یرولوا رداق هقیلطت ن درکب یدنه دی ز بولواتباتیرالکوت

 e تچ ںودنا ك هل تلاکو هرز واررګ هحو ادیز یعاق هدنروص وب

 أ

۱ 

 زالوا # با ولا یم زولوا هرتعم حو ۱

 توش یضاقلا یضقف یضاقلانم مكا بلطو لك وتلا ىلع نرده اش لیکولا ماقاغ) |
 ةهتیلالوبق طرش نال لکو وه مصیالو کا اذه حصيال تكاس هيلع ىعدملاو ةلاكو

 (یوعدلانم ةلاکولا یوعدیف کرک ضف ) دجو لو صل اراکنا
 لیکوت ین هعسیب راقع كلم نالوا هدعضوم نالف دنه توراوهبیضاقهدنبایغ لدنه دیز
 لر راتداهش كرش ورکب هدقدزا تحد یضاق بو دیا عیب هورع همولع» نوید یدلبا
 لوا بودیا راکنا یییکوت دنه الاح هسلوا شمزاب وید یدلبا مب دیز نالوا هلاکولا تباث
 e یردیا تارا یتومصم كن نالوا هدندی ورع هدکدتسا قلا ند ورع یراقع

 ردمزال # تاوطا ٭ رد عزال ت نا لیکو ت لصا لده

 فالخ ءاطخ هلغم الوا ل هب همس نک بویعار روحو دم دوا و لر

 ردو e یک لک کد ها رادقمرب هرکب ی مص ند و هر عرش

 درگ بویعا یلط ند رکب ییهناینیدلا كركي ورع الاح E وک نا

 زالوا # باوطا # یرولوا ر داق هغلا ند دیز وید دلبا مکح نس

 یضق ناب هدر نک أطخ ناک نااما ځا نیهجو یلعوھف ًاطخافیضاقلاهپ مکحامولاق)
 لا درب و هل یضقملا نم تالد دخوب ف ذقلا ىف دودحوا دع دوه ثلا نا رهط م لاع |

  eفاص تا ىضاقلا بداحرش) ةضفلا ئال ضصتالو مرعد لورعم هوش ناو كہ |

 ینا ىلع هوا طخ ناكه يف اطخ اف زوم یضقاذا یضاقلا (اصضطم نیعب رالاونمانلال |

 1 #ىضق#

 تالت صقتال و ضاق وهو هب رقا نا لزعبف هيلع نامضلا ناك دمعت !ااماق هيلع یاب
 ےس

 ا ی ہی ی وا ند و و ری ی

1 
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 (رسایف لزاونااع وج ) هلام خف هباع همرغ ناک ت الذ ت دمعت لاقواو هل یضق ۰ |

  ۱هدکتوکح نيد نس ند د زورعن نا را لکد فروم دنکندتا ر وجودا دز هدیروص وب

 زن ی ی  e Taهن تماقا و یوعد ود ل درشعا رارفا یکی دشا

 ٠ تب زاعلوا ٭ تا اوطا # یروئلوا ت اهلا هنلوق لورع هسلبا داره كعا

 | هدب ینامو! هضراوا هلام ذخاوا ضاق وهو هنبالتق هنا لوزعلا یضافلایلع لجر یعدا)
 یضاقلا لاقف ادعتوالط یل دق كناو قاتعلاو قالطلاو دوقعلایف هرکذ اش وا

 لوق لوقلاف تمکحاع هل تمكح نمل كلذب تررقاوا تلعفاع یدنع ةنبلا كيلع تماقا
 ئالد یلص اهم هند , لیفت الو كل د ناکام اس 5 كل زر دق هلع نعالو لورعلا ی اهلا

 ) (یناقا لزرغ تاب نم م اتا لصف ق ننانمسلا اصفلا هضور

  ۴رارقالا تاک +

  oةسلبارا شور درو ید ددشرف هر دف و دور ناف

 زولوا # تاوطا ۶ یرولوا مچ" رو زمه زار

  9هد و ( اكل او هراشالا لصق زار الاف فما با هرکلا ال رج كا ارکسلا زار 2

  1(را رةالا یف یواتفلا رهاوح) هل ار حز نا رکسلارارقا

 | رقالا اذه ص لهف اقحوا اتش هيلع ورم : نا روا دیز یف لس  eمعن

 رخ نا یک اعال لهق الذ نع عم | اذا هب رقاام ناس دی رل لهو ٠ ید هلا هناس لع

E هر 0 ماعالعتتما؛داف هب ر 3اا ناس هم زد معن ۴ تاو ا٭ 

 قحوا ىش ىلع نالغل لاقادایعب ذوق هلام لهجام نامب همزو ۹ لوه رقاولو)
 و رم یف اع هاد نآ دم

 ور هدک دسای یوعدوبد ر د راو مدح ردوا نادم هوهق هدکتم ذ ن د ورگ ر

 یگآ ر دقید ن.دع «وهق میقور دق وش مکی تھا ادا ن داش اهن ر ا5ا لوا ه دهد

 م دنیا ضبق ورع هسید ك دلبا ضیق د دیز بوید م دعا ضبق نب یر ه وهق لوا
 زالوا ٭ باوا ۴# یرولوا ر داق هعفد ی دز هلکءد

 قدصبال هتضبق هلرقملالاقو هضبقا ۸ ىنا الا كنم هتیرتشادبع نمت نم كل فلا نلع)
  ۱رارقالانم ؟ یف هیزازب ) لصف م لو قوت (

 " رداق ها ناد ور یز وب ر علبمء ءانب هروبنم رارفا دز ه دنر وص وب

  ۱زولوا 6 باوا # یم رولوا
 بولو! ند هکر ن د رکب ییغوا یراو ا نا نفی یسک كنافوتم ورع دیز

 ولد یدلوا توف ارص د بودیا تیصو هک اب ورع نوڪ ا لزم رب بدلوا دعاسم ثلد

 |  ۵د ورګ بودی ا روهظرشب ه دعل تودیآهند در ا . FEندتهحنالف

  EESا هسلبا قیدصت یر ر گن هدک دتا تلط « ںد

 امامن یوق لّمم ءانس هب هروب زر رم صو هلغءالوا تن ند هدنع> تولوا
IF 

 یییدلوا * ۱-۲ 4 د تل ندیقاب بو دیو نیدندرکرتدرحترکب + دک تسا ی ى ا



 هک ۳

 ۳ ۱ ۱ ۱۳ ار ا ا ر داف کم امرپ وماتت فز »مه ولد لا یرا لدعم

 ته اجد لجر ید ی دنص> لیقو هلکه م زاب ليف نكن ز وا ددرولا دجا 3

 5 اج ملا هصح نم ذخوب اناعا لوق ید هنرول | صعب رفاو

 1 (رارقالانم ءاتتسالا لیبقرر د)
 | هر هد باطویدردراومقح دا ر دق وش ندنرا تهج هدکتمذ ند ورع دیز

 __ |[ كص ندروب زم غلب بوید م هلوا ص هنیرزوا یرادقموش ند هجمار دق لوا هدي ز
 3 + * ۰ * یرولوا شعار اردا یوق مح ورک ۳ بلا 1

 ِ 1 مبل ترو e و لوا هرزوا ۳ هحو ورک هدیروص هل

 3 | غم شب نس مصلا بلط لبق ن د دیز ورع هرکصت دک دارا اردا هروب زم علبم هلکعا

 زالوا #< باوملا # یرولوا دعوعسم هسابا یوعد وید ل دیشعا ارا ن دروب رم

 نال هنس , ممسلال راکنا نع اصول ءارالا وا ا نهرب ٤ نيد یوعدنع خاص

 .لاصو ءاربالاوا ءافبالا ع دیرلو نیدب رقاول اذکو ضقت الف نييلانع ءادتفا لصلا اذه
 3 ى إقتال ءاربالاوا ءاضالا 9

 .Es الو رک اربایورع ندنس هک اردقوش ال وا هه هرز

 ءانب هروب زم رارقا در دیز هسلبا رارقا هل هجو و بودر دع د ه دیزر وب زم غلتم
 ۱ زالوا ۴# تاوطا ۶ ییرولوار داق دغلا هنسن ندورع

 کو وخل لالاانهب هدعب هبلعیعدلارارقاف هتعذنعلالا طوقس تب ر ارقا را )
 دو دوعنلهف هنع هاربلالالاب رقم اماع ربا (هاشالا اذکو نیلوصقلاع ماح ) رمتعی الف

 . . . ((دقنلاماکحا نمدومیال طقاسلانایفهاشار) دوبل ناب ترحاف هوس
 وبدر دیکلم لورع ن وګا ايشا ضعب نالوا هدن دی دیز نالوا نون هلا ق.طم نونج

 ۱ زالوا # تاولا # یمرولوا ر تعم یرارقا هسلبا رارقا
 اا ۲ ا قتلم) امهرارقاالوامهقاتعا لو نونحلاو ىصلاقالط حمبدو )

 ۳  کصیرلارارفا لصف
 یروب نمنمنو میلستو عیب همولعمنمن هبینجا ورع هدخګګ یل زم کالم هدنتوم ضرع دیز
 تولوا توف دیز هرکصن دک د تا یی دصت ی دیز ورعو رارقا وید م دیشعا ءاغینسا

 یرارفا ه دنعحنغ صرف بولوا ربتحم یرارقا یعیب قجنا كدیز هدکدتیا ارت س نرو |

 .ینیدلوادعاسم ت تلتهل راماک اي قلدصتیدب ز ید هبروو تویلوآریتعم هد هدا ز ¿ ۷ دل ۳

 3 داق هکمامرو ءا د هروب نه رار دا ورع هدنراکدتسا ق a ند ور یرادقم

 زالوا # باوجا * یرولوا

 OOO نالفنم اذه هدیععاب هنا هيف تام یذلاضرل این رف واو)
 صف قدصدالو عیلاق قدصدا هنا یزشلا كلد

 ۰ ثلثلا ر دمبالا نعلا

 هنا رخ ۴
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 ٠ (ضيىملارارقاف نيتغملا ةنازخ)
 هشورع زول م دعم هنسر کد یرو رد لّزنم نوا لزم نالوا هدن دب كورعیبااب دی ز 1

 هجورب نکیا هتسخ شارف بحاص م دقم ن دیآتلایح بودیا نم ضبقو میلستو ع
 رارقا لورع دیز بودیا راکنا هلکلاورعو یوعد وید دیشعاید رارقا ح ورنشم|
 رارقهبراو نکناهتسخ درخورعهدکد تسا قلا ند ورع لز م هلک عا هن تماقا هنحو رشم

 زالوا ٭ باول ا٭ یرولوارداق هعانتما ندیلسلهدب ز ی وبدر دلک د محک

 لطببال باجا لطب ما هرارقا حصب له هضرحنم یر نیدب هبراول ضیرلارقااذاو) |] "
 ۱ (ضصب رلا زارقایف لئاسلادتن) هرارقا

 رارقا وید ر ده دعذ الاعر در دق وش یحومرهم كدنه مهخوز هدننوم ض رم دز

 روب زم غلبم هرکصدکد نا كرت نس هنرو راسو ی دنه بولوا توف دی ز هرکصن دکدتبا
 درو راس هدک دتسا قلا ند دیز ثکرت قمنا ردق لوا هلغلوا یواسم هنلثمرهم ل دنه |[. -

 هکعدروتکد هاش هنغب دنلوا هیعسل هد دقع نیح ی دیش رارقاهدنضرع درج

 را زانو! # تاوللا ٭ یمژرولوا ر داق

 هرارقا لطبمال باجا لطبب ما هرارقا حصد له رهملا نیدب هنأرعالرقا ضيرم)
 ۱ (ضب رلا رارقایف لئاسلا دقن)

 هفلوا لغوا هی ودنکب ولوا بسنلا لوهح هد هدلب یتیدلوا نکأس هدننوم ضرم دیز
 توفدیز هرکصذدک دنا نیدصتیخد ورع رارقا ودردلعوا نوعا ورع نالوا اص

 دک تا قلا یس هصح نددن ز هکر ورج هدکد الت یس هبرو راسو یورع تولوا

 هکمام رب و بوبد زالوا ربتعم یرارقا هلکغبا رارقا ه دنت وم ضر دی ز هرو ر
 ر زالوا باوملا # یعرارواوا ر داق

 | هبسن تبثب مالغلا هق دص و هنبا هلا رقملا لثم ىا هلثل هل دلوب لوهحم مالغلرفا ناو) | ۱
 هسفن ىلع رارقااضبا وهو ةيلصالا ج اولا نم بسنلا نال ةثرولا لر اشو اضیمولو

 (ضیراارارقایف ییلب ز) حیف ادصق هربغ لع ررض هيف سالو هاندبامىلع

 فح ها ردق وش نالوا ن دضرق ه دنتمذ رکیمنب ورع ن دنس هرو كنافوتم ورع دیذ ||
 راکنا هبلکلاب هبروو یوعد ويد ی كا رارفا ° دئنوم ضرر یتغیدلوا لفك هد

 هنتلافک یروب زمعلبم فلطادعد تكحدیا ەن تماقا هنحوشم رارفا كورع دن ز  هسلنا

 رولوا # باو لا # ییرولوا ر داق هغملا ندنس هکرت هل و رع ءانپ
 هلام غب نمربتعت هتعص ف لفك نا هض رع ىف رقاولو ثلثلانم ربتعت ضيرملا ةلافكع يج)

 (ىضرملا ةلافكى ف نيلوصفلا عماج) ۱
 جاق رب بولوا یکلم دنه مشادنرف زق نوجا ناکدرپ نالوا هدن دي هدننوم ضرما دیز
 هرکصتدکدتنارارقاوید ر دقوب مەقالع اعط میر ده ده دن هنامالاقی رطد ورد هنس

 ءادب ز نکیآ لکد مولعم یکم هدنتوص لاح لدی زیناک د لوا هسلبا لر نب رالعو بولواتوف
 ززالوا #*باومل ا۴ یزرولوارداق هپ هلخادم هناک د لوا بویعوطیروب زهرا ردا یرالعوا:
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 هرارفا مه هبامناف یبنجال هدف نیعب رقااذا ضی رلا نا صیصتتلاک اذهف انداتسا لاق)

 هضم لاح هکلعوعاذامأف امولعم هض رح لاحیف اهانا هکلعت نکی ملاذا لاملا عیج نم

 ( ضي رم رارقا ی هینق )نعم لا تبح نمنسح ا هناوهلام ثاث نمالا صال هپ هرارقأف

 ند دی ز یی كنلزمم كلم یکیدتیا ملسا و عج ةمولعم نع هورج يلعوا « هدنک دنه

 هنسلواتوف دنه ۰ ا رارقا هدننوم ض رهو د م دیشعا صف مدعم هنس
 س)

 زا ند روب زم غلبم هلغمالوا تبا نم صبق هرزوا ررح هحنو بويا قی دصت هبرو راس

 ۱ درج دیز هدنرلک دنا بلط یی راهصح

 زالوا *# باوخا ٭ یمرولوا
 ج یف حک كلذ یرشل !یوعدعم نع لا ضصرقو دتفگ ق هدبع عید ضا رلا رارقاو)

 هبراو نم هتفگق هعاب ام نع ءافیتساب هرارقا ق الع ثلثا ر دقب الا ۰ نکا ضبق نود

 (اصالم ضي رلازارقاق یناررع ) حصل هاف
 ۱ چ بسلا رارقالا باب

 هغلوا لغوا هدنه انس بولوا بسنلا لوهحم دنه ن ایلوا ه دنت دعو ح اکن كن هنسک
 توفدنههر ص: دک ډا قیدصن د دیزرارقا وبدر دلع وا نوا دب ز نالوا لاص

 رولوا# با او ا* یرولوا ا نددنهیسن لديزەسلوا

 | اهلوقب بسنلا تبدي اولاق 5 دتعمالو ةحوکنم ن لو اهنبا هنا ی آما تعدا ناو)
 (بسنلایوعدینه ده) هربع نوه لا هقنال

 یبسن ند هتسک هد ه دلب ینیدلوا نک اس # ب باوا # ر دیک بسنلا لوهح هدنروصوب
 ر د هک نالوا قورعم

 اه دوه قلا هدلللا قهسن فرعلال ۰ نم وه بتکلایف رک ذی ینلابسلالوهم) ٠

 (رارقالان نمقتعلا رارق ال ینهبنق)

 قیدصت تار ارقا وید ر دعادنرق ني وبال نوجا رکب ورع غوا كن افوتم دیز
 ا قلا دحج ید ر هو رت :هرکضاذک دنا

 زالوا ٭* باو لا یرولوا رداق هک راشم نسهر هکر ت الاوهلباتابنا یکبسن

 فس وب یال افالخ تبلان م هبسن تبئیال تیللرخآ ناب رقاو ادحاو ن اكول ثراولا )
 هرارقا ناانر زا مو ثرالاف هکراشب هنا لع اوعجاو هللاامهجر ییفانلاو

 هلرقلا قسد هسفننح ین تازا لبقاذاف همغ قحیف لوبقم ربع دسفنقحیف لوبقم

 (ضب رلا رارقاین ح) اقلطمر قلا بیصا فصل
 روهط ورع ماقالا دعد یی هکرت ه لک تا تل یلیزو دنه ن راند بولوا توف دیز

 یوعد ندب ز و دنه وید م ییغوا دل وتم ند هجیدخ ی دلو ما ل دیز یخ دنب بودیا
 هتساع دم لورغ تودیا رارقاو قیدصت هدنساوعد یورع بثب زو راکنا دنه هدگدتا

 ردا هتکراشم هیس هص> هش زه دننهصح كش ز ورع هال وا یس دند

 رولوا 7 باوملا # یمرولوا)
 اتسبولوابسالا لوهحم هد هدلب غیدلوا نک اسدنه نایلواه دنتدعوح اک: تا كلهن ک

 هک هب ودنک م
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 اإ قیدصت جند ورعوزارقا اولد رز دعوا نوحا ورع نالوا لاص هفلوا لغوا هیودنک
 اعم هلبا رک ورع هسانا ارت یرکب لغوارخآ او یورغ بولوا توف دنه ه دعب تودنا

 رولوا * باوطا * یرولوا تراو« دنه

 تناکوا ةدتعمالو حوز تاذ نکی ناب كلذک مالا نكمل نااقلطم دلولاب اهرارقا محصو)

 . (ضب رلارارقاق حم) اهجوز ریغیا هریغنم دلولایا هنا تعداو جوز تاذ "
 دلو انس هب ودنک ب ولوا تسلا لوهګ هد هدلب یتیدلوا هنک اس دنه یسهحوز دز
 دا وت لدن مدقم ل دزعا وز هدب رز ی نوجا هرح ٹر نالوا دطاص هعلعلوا

 ۰ ند دنهیس كشز هسلناقددصتید بش زو رارقاوید ردم زق هیردص ینّعا

 رولوا # باو لا # یرولوا تب ان
 هر هرعص دره هلا رعص دز بسذلالوهح نانلوا کس ندناتسجروک نالوا ترح زاد 7

 هرک صن دکد تبا قاتعایدیزو دنه هدعب بودیا مش وزت هدي ز یدنه ورعنالوا ئالام ماش

 نالوامهجوز الاح هدناتسجروک دی ز قتعم رکب ندنس هفناط ییبروک نیدلوا علابراروب زه
 تودیارارفاوبد ر دم رق هدلوتم ن د هرو زم تالذکدنهر دعوا دلوتم ن د هقتعم بز

 نکن یرابنسن هلدنهودب ز الاخ هناا قیدصت هدنروک دم رارقایزکب ید بز

 1 رولوا * باو لا * ییرولوا تبیان ندشس زو

 قيدصنءايشا لث یا حاتحداولا نف لومو ةجوزو دلاوودلوب رفن ةعب رابراجلجر اارارقا)
 فورعم بست ل سال ناو هلل هلثم دوب ناو هسقننع اریعمول هانا هلرقملا

 (۲۹یف نیاوصلا عماج)
 | هرکصندک دتا رارقا وید ر دمانا نوعا دنه نايل وا هلاص هغلوا ما هبودنک قتعم دب ز

 || یدیز کی زشب هسلبا كریرشب لیغوا كركي ندیا قاتعا ییودنکت ولوا توف دز ق
 aA کد مرولوا هبرا و دنن ءانب هروب نم رارقا دیه ۱ كعا طض

 زالوا # باوملا # یرولوا هرد اق

 (ضد رلارارقا قحم) نيالا ف هم دقتلا طورشاب نیدلاولاو دلولاب هرارقا حص)
 ینیدلوا لعوا ئ بویلوا لیعوا كورع نکاس odo دلد لوا دز ندنسالاها هدانرب

 یرازف نس هکرت بواوا توف رک هرکصندکد ید ع عوا ور ن دیز نکیآ فورعع ||

 درحم زا هروب نم هدک .لتسا جاا ےس هصحت ند رکب ر دز زاهشلنآ صیق فش وا

 رزالوا * تاوطا «٩ یزژرولوار داق هعنم ن دعا یس هبعرش

 مهالرخ الا نالف ناانالاعف لحرنم تسلا فورعم وه اتا ناول اصلا هنف رک و)

 فورعمهنآ فرعاذا یوعدلاهذه معسل نا یضاقال زوج الو بسلا لب و ىلعر دقيال هنال |

 (٠؟ىف شورسا لوصفر) بسلا
 زالوا * باول ا# یعرولوازبتعمو کک امرش بسن رارقا نالوا هلیا ربتعم هارکا
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 | هقرسیناک دتحصإ نیرخ الأ ضعب فا دقف اهرکع قراسلارقا اذاالالطا, هرکلارارقا)

 (رارقالایف هاشا ) هنرهظلا

 تولوا ا لوهح هد هدلب یغیدلوا نک اس دنه نایلوا هدنن دعو ح اکن كنهننک
 بز نکل نیودن رارقا ویدر دعوا نوا رخص دی ز نالواعاص هغلوا لغوا هدنه انس
 نوع دیز هدعب بویعاقیدصت هلغمالوالها هقدصت بوبلوا ر داق هرعت نا دنسن

 هر داق هزارحا ی دیز کرت دنه هسلبا رت ی دنه قحا بواوا توف

 ۱ رواوا *باوطایجرولوا
 هسفن نعرمبال ناک ناف هدي یف یصا نبا هذهو ینا اذه لاقف دلولاب لجرلا رقا اذاو)

 ® (رارقالاق نایبلا دناغ ) هنم هنس تش هنأ

 ۱ هنس یکی بودیا طض ورع نالوا یتراو ن دنتهج جر یذ نس هکر كناف وتم دی ز
EAEجر یذ یو اسمهد هجرد هلکنس یځدنب ند ورع بو ا بوهط کد ه  

 ید زارقا یعارو هرزوا ررح هجو م دقم دنس جوا ب ولوا ینراو ل دیز ن دنتهج
 هلکعا هشب تم اقا هنحورشمرارقا ورع رکب هسلیا راکنا ورعو یوعدود كل دشعا

 رولوا # باوا # یرواوا رد اق هغلا اه تان کر
 ذفتف لالا قاقعتسا رقااذا هرارقا بحوم لع هدام هعساق ثراوب رقا فورعم ثراو)

 )۹ نياوصف) رمغلایبع بسالالج هيف ذا یسنلا قال لالاقحق

 یی دصت یند دیزرار ةا ويد ر دعراو E ادنرقرا ن وال نوا دیز دنه

 تولوا مدقم هلام لا تس دیز هسالوا ینورعم ثراو بولواتوف هرصم دنه ۷ و دکدتا

 هژغلوا یٌسادنرد دی ز درخورع یٌسادنرفرا ی وال لدی ز هدک دادا ممزارحایدنه هک

 زالوا ٭ باولا ٭ یعرولوا رداق هتکراشم ه دیز ه د دنه کرت

 هل نوک نااماف ترالایناماو رغلالع هلج هيف نال بسلا یف لبقت عوا خابرقا نمو)
 نوکی الوا ماحرالا ی و ذک دیعب وا اقلطم ت اصعلاو ض ورةلا یو ی زا

 بسللاب نیتشب رقا هنال هنارم هلرقملا قك نکی ]ناو هلرَملا نمتارملابیواوهف ناک ناف
 هو هفت ىع یناثلاو ع وع“ رعوهو هربع e وا لوالاو هدعد هلال قاقحسالاب و

 ۳ ک یصواول یح ثراولاوعرغلامدع دنع هسفنلامق فرصتلاهلنالع ومسم

 ۱ (ضبرلارارقاین هیاده ةيشاح لک ) هلیصولا
 ۳ ع یالوا ها ناو اتم درو تمالا لوح تولوا نیس هب راس ورک دید

 تباث ن د دیز یسن ك دنه هسابا قیدصت یخد ورع رارقاوید ردمزق
 | رولوا # باوخا # یی رولوا

 | نالوایدلومالدی ز سنا لوهحو هحاص هژغلوادلو هیودنکب بز ا ادنه
 ۱ ولد ردمرق هلصاح ندنشارذ كجوز نالوا ه دپ رطاراد قاقرسالا لصف نوعا هک دخ

 ۳ درصد هه بودیا قیدصت خدهجدخو رار وا

 زالوا # باوخا # یرولوا تبات ند دنه یسن كن هحدخ هلک غا قیدصت هګدخ
 ا ي ام و عدد و کات ترس یک
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 رو رغلادبعلرةمل ا ناکولوهسفن نعرعبالناک اذاداولا نالا ءالّوهنیذصت نم دبالو) |

 ( ضتارفلاباک نم ضو رمل ارارقا ف راصبالارپ ونت ) ىلوملا قیدصت
 هک ءارالاو ےصلا باک

 تماقا هنساعدم دی ز بودیاراکناوید لصالارح نب ورعو یوعدوید نسلوق ندورع دیز
 لدبعفد بولوا ص هني رزوا هګاردقوش ند هروکذ م یاوعد هلبادی ز ورع هدکدشا هن |
 : رولوا * باوم لا *# یرولوا حح روب رم ملص هسلبا ا

 زاحلام ىلع هيلع عدم ا هل اصف هدبع هنا لا لوهح لع یعدا !داقرایوءد نعو))

 (رردلا ح2 نه (

 ص ونی رزوا دار دةوش ندر عت هلبادنه هدک دلک مزالرپ رعد هدیز هلکعا ف هده دز

 هدا درسا یروب زم لدب ویدردلکدراجروب زم دی ز هرکصن دکد تبا لدب عفدبولوا
 زالوا ٭ ناول ا # ی رولوارداق

 رب زعتلاو ءاططاو دمعلا ةبانجو عقال او لاومالا یوعد نمّراج ممصااو)

 خر ردلا لص نم الن یواتفلا هرص )

 | بولوا لص هن رزوادک ارکن يعمر هلباورع ندنفح شورغردقوش نالوا هدنتمذ مرع دی ز
 هذک دنایلطندورع یدک ارکلوادز الا هسا وا صق هريل مد سام لصلدب نکل ۱

 زالوا #باوطا#یبرولوارداق هکمأمرپ و وند یداوا ضرق هدم ص ساخ درحم

 مهاردلابیشاهلالزاجرکلا ضبق لبق اقرفنو نيعمرب رکی لع هم ذلا ق ہھارد نم عقوناو) |
 ( حصلا نم ؟ ىف هيزازب ) هطبق لبق اقرفتو انیعمارک بولطما ىلع ىلا

 لیاورع دی ز بودیاراکنا ورعو یوعد وید ردمکلم نوا نمرکد نالوا هدندب ورع دیز
 روب زە هسلبا ءار!یورعع ندنساوعد یسېقاب بولوا ےص ےن رزواینصن كنمرک د لوا

 رولوا * باولبا * یزولوا کک
 قابلا یوعد نع ءاربالاوا لدبلا ف "یش ءءانزبالا حص مل هیع دیام ضعب نع ڂاص )

 ( صاا قرر د) ۰
 بولوا ص هنب رزوا هر دقوش ندنسا وعد هعلعتمهعاتمردقوش هلا دی ز یل طم جوز دنه

 ضف هديلص ساخ ملص لدب درج دنه هساملوا ضو هديل ص سلاح حص لدب نكآإ
 ` زالوا # تاوطا ٭ یمرولوا هرداق هنعدف ییلصوید یداغلوا ۱

 مهاردلا لعرادلا نم اصولف فضواعم ناك هسنج فالخ ىلع هطاصول هاب راعشا هيفو) |
 (خصایف یاتسهق)راک:ا نعوارارقا نع ناک ءاوس حص هض ق ل بقا فاو

 ندرکب دیز هرکضندک د تا لیکو ت یرکب هضبق نفح هګاردقوش نالوا هدنتمذور# دب ز
 یروب زمغلبم رکب و یوعدوبدرپ و رد هدکد ی الاخ بودیا ذخا ندور یروب زعلبم نس
 ردقوشراکنا نع ند هروب رم یاوعد هلیادب زرکب هدعب بودیاراکناوید مدقبادخاندورع

 رولوا ٭ باول ا٭ یمرولوا حر وب ر۰ ص هسلیا لدب عفدو صن رزوا هجا
 الصا ةي راعلا ريعتسملاركتا نا ةعيدولا ف باولجاریط) بالا نع صأا ىف ناول ماو )
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 REG لكو ةبراضملا ف باوخا كلذكو حلصلا حص حاص مغ
(ele ETS 

 قلو اهلي واكس شعا ص.قو ذَحا ندوره یروب زخم ےل لص ہصلا دیر ند رکیدیز هدروص ول

 هعوعسم هسلیا یوعدوبد رب و هک اب یروب زمغلبمرولوا شلوا لطاب ص
 زالوا # باو لا # یمرولوا

 یعداناک ام رقا عصا دعب مغ یش ىلع كلذدعب هلاصمن هرکناف یب صع یلعیدا)
 رکنآام دعب رارقالااذهب حصا كال ذ ریخت الف هلع

 CAZ ةنابهولا ةموظنملا حرش )
 لص هنب رزوا عاتمرادقمر رارقا نع ورع ندنقح خار اردقوش نالوا هدنتمذورع دیز

 حعجحی 

 ارش رس ینیدلوا یعدق بیعردبا ب اجا تو اهات کد نک ڈا لدب ضبق بولوا
 | هلا ندور یروب زم علبم بودیا در هورع هلا بیعرایخ یعاتم لوا دیز هسلوا تبان

 رولوا #< تاوطا # ییرولوا ر داق

 یرجف لاب لام نععقو نا عینک لوالاف راکناو توکسو رارقا عم حص حالا عفر دقعوه)
 زاد ىلعواراد نع ل وص ن اك« اوس طرشو هب ور ر ایخو بیعب دراو ةعغشلا هيف
 ىصلا لد هيلع ىعدملاو ىسدملا نم دح او لك ثلفلا تارابخابدرلا تدب ودعفشلا عیق الف

 ( لصلاف ةعيرشلاردص ) هنع حاصلاو
 فن . رزوایرادعموشرارفان ءدلیاورع ندنعح هقاردقوش نالواندضرفهدنتمدورع دز

 رولوا ۴ باو ا۴ ییرولوارداق هنلاندورع یبص لدب دیز هرکصن دقدلوا د

 هنالاو طل اح لجا ىلا اهنم ەت هام لع ہلا صف ضرق نم ےھرد فلا لحر ج هللحر)

 لحالا ىل! ةمالاف ض رتلل ادحاح ضرقتس1! ناك ناو هناح

 ( ع ويبلا نم فرصلا ین ةيناخ )
 ادب ز نوح ا هیفس نالوا هدندب رشد رکب و ورک یرالغوایرلدراوارصح كنافوتم دی ز

 ن د هروب زه هنیفسورع زکات بودیاراکنا ويد ز مالم ب شب و یوعد وید ر دیکلم

 ل دب رکب هسالوا مص رک بودیا لدب ضیقو ملص هتب ر زوا هجا ر دقوش ن دنسهصح
 زالو # باوم لا #یمرولوارداق هتکراشم هور۶ ند هروب ره

 ئام ىلع امهدحا هلاص مت لحرارکناف هثروم نم ثرالات لجرنم اراقعوا اراد ایعدا )
 ) جلا ۰1 ق هب زازب ) هنالا هدهق کرایا هک نک 1

 هلبس هبرو لو رع دیز هرکصن دکدتا لتقف هليا لتق نالوا صاصق بج وم یورع دیز
 هلفلوا هدانزندتید مص لدب دی زالاح هسایآلدب عفدو صد ان ییاندصاصق
 رنج هغلا ند هیرو نس هدا ز ندد كم وقرع ل دب ویدرولوا ښا وا هلطاب یس.ه دا

 ۱ زالوا # باوطا# ی رولوا
 ةداب زلا و هردقم ءاطالا ىق ةیدلانالال ء ءاططا فو شرالاو ةیدلا نمزکاب دان حصو )
 ققحنالفلاع سالوهو صاضةلاوه دملا ف بج اولاو لضَملا لطیف اون روك اهلك

 کد
 چ
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 سا قدر ) لتا شا از (
۳ 

 :رکصندکد تا لات لدهنماع هنسر نفح ه2 اردقوشنالوا ندعم ن هد غمد ورگ دن
E0 

 هاا ملص هني رزوا یضعب روب رم غلص هرزوا كا ادا الجاع هلباورع دی ز
 زالوا #< باو دا۴ یجرول رولو حج هرو مرا

 لطاب صاف: الخاع هضعب لع ەل اصف الحوم ندلاناکاذا دیرصلاقو)
 ) ضل اف هرناخرالات (

 ال نالوا صاصق بحوم ید ز نس ندورعدنهیسانا ندنس هبرو تالوتقم دز

 هد ردقف وش راکنانع ند هروکذ م ی یاوعد هی ادنه ورع 3 یوعدود كدلدا لتقف

 رداق هتکراشم هدنه هدروپ زم لدب هرو راس هسلما لدب عفد بولوا مص هنب رزوا
 رزالوا # باوطا # یزرولوا

 لتقلا ناکناو اهیفرخ الا هکراشیال واج هئام لع دملا مد نع نییاولادحا اص )
 امهنب هکریشم ترا صف دم بست امه تبحو ةبدلانال اهبف نخ الا هکراشب ءاطخ

 لامل ا اماف صبق ايف هکر اشي نارخ ال ناک هببصن نع اص اذا ندلا یر دحاو
 دعب هال دّمع دعب الام رخ الاقح بلقنا اغاف خاص)ادقعب بجو صاص لای
 الام هقح باقنا تک انلا ةهج نم نعمل هقح ءافیتسا تک اسلا یلعرذعت ال ملصلا
 کرشصاا زکیزف ۹ لی لوالل لالاتوحودعنالام وح تالعنا ناکش

 یسخرسلا طوسمق | E تانا ا نع اف یوضر طح ) امهش

 ۱ ( تابان لا نم حلصلا یف
 دی ز هرکصت دقدلوا م هلاورعرار ةا نع EE دچارو نالوا هدنتمد ورع دیز

 هغملاندورع یی ص لد لجالا لولحلبق دیز هسلبا ليج أت هلیامولعم لجا یسص لدپ
 رولوا ٩ باوطبا ٭ ییرولوا ردا

 رخالف قبام للجن ىلع هنع ط2 ع نم نملجاىلا نيد لجریلع ل جرا ناک اذاو)
 هنع لاعت هللا یضر ورع نب هللا اا ىلا هلك لامل او ذخا ام دز نکلو هبف

 لحالاةلاقم اذهنال هلوش ذخأت الو تالد زوج هنعیاعت هللایضر تبان نیدیز ناکو

 هلحوما لالا ف هد ازول لاحرا ندلاق نا یرت الا اوبر ای لجالاةلباقموو یی

 یسخرس طرح ) یب ام ہل لج ضعبلا هنع ط> اذا لح وملا ق ئال ذکوزر

 ) عویملان ھم توب لایق

 س هرو راسو یدنهیساناور# بودا تف هلبالتق نالوا صاصق بجوم یورگ د ری
 هسلبا لب ضبق تولوا تی هنب رزوا قنا ردقوش هیادن ز ندصاصذدنه هک دا

 رزالوا #ت اولا یمژرولوارداق هتکراشم هدنه هدموق د رهلدب هبرو راس

 ات اونسا # یزرولوارداق هغاا ندد زنی را هص>ندند كورع هنرو راس هدیروصوب

 (تلتسم لبق ةتلتسم تر ) رارولوا
 ن دحرح لوا هلا دیز ورع 2 رک یو کر یا حرج ادم هلا هح ر اح تلا یورع ا

 E کت
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 لوا ورع هدعا بویلوا مص ندنالوا نداح ندحرح لوا نکآ بولوا مصپ هد ازدق وش

 رارولوا ناو ا#یمژرولواردات هغلا سدلورعیس هرو هسلواتوفندحرح

  3مطعلاو چرا نف اذکو زاجوهف رکو الق لام لع صاصق اه هیانج لک زم لصلا

  aهلام ف اناصعسا ةيدلا نحو هرخا ىلا لطب اهنم تام ناو لصلاےص

 (ملصلا ن لكألا ةنازخ ) تامواشاع مجم دنم ثدحام هل اصولو

 ٭ دسافلا لصلا ف لصف #۴
 ند هروب نم یاوعد هدقدلوارولوا ملص ندنس اوعد هقلعتم هصوصخ رب هلا ورع دی زا

 مه روب زم لص دساهلوا رکذ حص لدب نکآ بورد مدلوا مس
 زالوا * باوا * یرواوا

 دف ج ات هلال زوهلال هاوعد كاتیارخآ ىلا الام امهدحا عفدب نا ىلع الطصا ناو )
 ةعزانم امهنب عقيق ۹ و میلی انم ةعنام لدبلا ةلاهجو لسلاو میلان یا

 صلا زاوج عن ء3 یوضر طیحم) ۱
 دسر و توج بودیا ےکح هلی زاوج كروب زد ص یطاق یرلقدلوا هعفارم هدنر وصوب

 1 زالوا * باو لا ٭ یعرولوا ذفان یمکح
 هترزونوفراشمونیعم ددعزوپ راکنانع ندنساوعد دعلعتم هبه2-اردقوش هلیاورعدب ز

 دی ز هساوا كاله هفنا فتح هدندب كورعرلنوبق ندا ضبق یرانویق دب ز بولواص
 نداوعد یدیز هانب هروب نم ص ورع هدکدنبا دارم یوعد رارکت ندورعیروب نم غلبم ||

 زالوا *باو ا۴ یمرولوارداق هعنم
 زارقالا ف یا نیلصفلاف قاقحت الاف باوج اف میلسنلا لبق لصاا ل دب تله ولو )

 یوعداابعجر راکنا نع ناکناف یدل ا ىلا كلالهلادءپ عجر رارقانع ناکناف راکنالاو |

 ( يصلان لکآ )
 ارت نس هبرو ب ولوا توف ورع نیدلا نقح ش ورغر دقوش نالوا هدنتمذ ورع دیز

 هرکصن دکد نا ل دب ضیقو ےل ص هنیرزوا لزسرپ ند هکر ن دروب نمغلمهلیاهیرو دی ز هدکدحا
 یروبزرم غلبم دی زالاح هسلا نددیز لزم یکط او تایلالادعب بوقج قس٥ هروب رم لزم

 رولوا # باو لا # یرولوا ردات هغلا ن دنس هکرت لورع
 دنعف یعدلا سنج فالخ ىلع لصلا عقو ناب هضواعلا ليس ىلع لصاا مقوول ۳
 هنع اصاا یعسا ناف ملصلالدب قهسااذااذه هاوعد لصا ىلع مجرب قاتعسالا
 یذدینم را دلاتقهسام ےل صلا لد دملا ذخاو هيلع دملا هطاصف اراد یعدا را
 (قاقع “الا ق نتف ا ةنارخ) هللا عقدام هنمدرتسد ویعدلا عج رنا هلناکدللا ! 

 | لدب صیقو مص هنیرزوا لزم كالمرب ندنساوعد هقلعتم هب ها ردقوش هلی دیز دنه
 الاح ةسلا نددنه لزم مکطاو تاثالادعد توفح قکس بش ز هلّمم ه درک صد دک دتا

 رولوا ۴تاوطا * یرولوا هرداف هیاوعد ندد ز یروب زم علم ره

 سم وب توس و دوو مس س صد بس رس سس تای سس نصب وات طوسی سطح سس ا س تست مس

 هک هرانالاب و 3

 :E وفعلا حت امه دنعو یلاعت هللا هجر ةغینج ېبادنع ءاطخ ناکنا هتلقاعیفو ادع ناکنا

۱ 

 رس س

 ا ا
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 1 (صلاین یاتسهق) د.داملا یا نا وح لع هخاصاذا | اعهنیمذ و هراشالاو)

 1 یسالرات زالوا هدنفرسصت هلا ولاط كورع ندنس 2 ا ردق وس نالوا هدنتعد ورع دیر

1 
 ۱ هسانا عارف هدب ز هرزوآ قلوامص لدب یالرات لوا جد ورع بولوا حت لص هنن رزوآ

 زالوا # باوا ی رولوا جگر وب زا زه
 زن هعبب ر 2 امو بلع ملا زاج هوب و شش لک نایعالا لع لصاا ناکاذاف ۱

 (صا نت ) اهوعتو ريزو رمیلناو بدل دلول ماو رط!لثم دیلع ملصلا
 | دید هسلوا توق اب کما را تدصوهورع لیعوا كتلعوا ین ام تط كيرا

 رزالوا # باوا # یع رار واو ارداق هغماغوط تبصو یرالغوا
 [ ورعهرکصندنراکدشا ضف ییایشاردقوش ند هکرت نابغا یرالغوا كلدیز هدنروصوب |

 ك هسالا اربا ندنسادعام بولوا صدت رزوا یرادقمرب ندنشش كنایشا لوا

 زالوا ۷ باوطا 8 یرولوا مچ وب زم
 ینابلایوعدنع ءا ارالاوا| لدل ایف یس ةدان ازیالا حب ۸ هبعدیاع ضعب ىلع خاص

 )2 E رد

 روم ها تصور دار دو و روح —_

 هړکب هليا ی رامن ییایشالواورع ۳ لیکو یورع هج ی یتساشا ردقوش دیز ندرا |

 نماض لدتا ددلهتسا ی ها ردقوش نالوا كط وقم ندنغ دی ز هرکص] ریلسلو عجب

 ردق وش هلبا دی نکددیایوعدویدمدیو هک و نو ید ورعیوعدوبد لوا
 زالوا # باوا # ییرولوا مههگ وب رم ءم وا چ هنب رزوا هڅا

 یروپ نم غلب» ورگ هبلوا شمرو ها ردق لوا هدي ز هنمان ص لد ورع هدنروصوب

 رولوا ۴ باوا ۷ ی رولوارداق داانا ندديز

 دقاردقوش نددز ندع ر مارا نوع شا یدرب و هلی دصق جایرتسا هدیز ده

 || هساوا مص هنی رزوا شورغردقوش ند هموقیم یاوعد هلبا دنه دیز هدکدتبا یوعد
 زالوا # باوطا # یم رولوا حک

 ( نالا خ2 صن ۲ ) صبا هل طابلا نعو حصي ةدسافلا یوعدلانع لا (

 EE REY لور تالو نوا وای عادیا هورع نیادیینارپ دی ز |

 هلیادی ز ب وید یدنلواهقرس دمنالب ور و یوعدوید لدیشعاریصهنو یدعننس دیز
 یرو زم لدپ ءانب هنن زاوج مدع كص ورع هر کصندکد تا ۱ لدب عفد و ص راکنانع ۱

 رولوا ۹ باوطا | لع ی زولوا رداق هدادرسا نددبز

 || دالهلا وا درا يعدب عدولا و لالهتسالا هیلعلاما بحاص ىدا اذا ثلاثلا هجولا)
 اوفلتخا و رخ الا ههاامهجر فسوب ناو دم لوف لصاا زاج ئش ىلع هلاصم
 لوالافسو ق لوقوهو اوف ق زوج هزا چک او یلاعت هللا هجر هقنح یا لوق

 ا 8 تله وا در هرآ ! ع دوتبلا بفلحام دع e درا اوعجاو یوتفلا هبلعو

 لایت |. نام او ) عدولا نيع لبق مصاا ناکاد ایفیالن اما

 e باله را واق یم ی تم یوا تؤ از ود دز |
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 مص هتیرزوا هنسن رادقمرب ن د هکرت ندنسهصح دنه هدعډ بودی ضبقرکب نس هلج
 روب زم ص هساوا ےلص هلبطرش جو ادادنه هسرولوا رهاظ ید ككدیز هدقدلوا رولوا

 زالوا #< باوا # یرواوا جک

 ملصلا محصبا هيلع * وب ییع رهظ ول نا ملصاا انھی اوطرش اذا و )

 علا حعیالف كالذنم اهل ةضحالف نيد تيل رهظول هنا اوطرشول كلذكو
 ) ملص یوتفلا ةع )

 2 هلبا ورع للغوا یراثراو ارشهح شاكر كن افوتم دز ندنسهشاط دونرا

 | هرکصندکدتبا تباصا هبن ز سورغ زویب هورع ش ورغ ك بودیا ماقا هدنرلنب
 مورگندنارم هرزوا یتداع ؛لزد هدلب یدرب و هرا بودیا زاهج هک اس دیز ندش ز ورع
 زا ند هروب رم یاوعد هلا ورع تشز هدکدتنا دا ره دادرتسا سورع زوشب ود لدلوا

 مدد ب ولوا لص هشورغ یا زویکدا
 هد درسا ندورع یرو ز لا بز هلا ل دب

 رولوا# باوا ۴# ییولوا هرداف

 Kik یوعد نع لمعلا نا یلاعد هللا مهجر مرراوخ دعا یوتف هيلع رفتسا ی ذلاو (

 دودلانم دحیف طلغوا دلارکد كرتاذا کد ها نک ٤ یذلاو مصال رج دعد نکعال

 ۱ e) د۲ یف هزار ) حصن

 ورع ۳9 یوعدود ردراو مقح ه2اردق وش ندتهح نالف هدکتعد ند ورع دی ز

 ندتهج لوا لدیز هرکصندکد تا لدب عفدو مص هنب رزوا هشارادقمر راکنا نع هلبادیز
 یروپ زعغلبم ورءهساوارهاظ هلیرارقا كد ز ملصلادعب ینیدنوا قحالصا هدنتهذورع

 رولوا # باوطا ۶۴ یرواوارداق هدادرتسا نددیز
 ناک شان كل نکیل هنا نیبن لام ىلع هلاصف یش یف اقح وا الام ناسنایبع یعدا

 ) جلان 3 هساهر هاطعا یذلا لالا دادرسا قح هلعیعدا

 بودیااکناوید رد من تو ر نوح ا لرم نالوا هدندب لورع دیز

 ندنس اوعد یسقاب بولو! ص هلبا ورع هنیرزوا یغامالس لر و رم لم دی ز هدعب

 .. زالوا # باولا # یترولوا حروب ز٥ هساعا اربا یورع

 ندور بودیا هنیب تماقا و یوعد رارکت یروب نم لر بوزوب ىح ص دی ز هدنروص 3

 رولوا # باولجا * یمرولوا رداق خلا ۱ ٠
 ند هروب رم یاوعد هليا دی ز هدعب تودیا راکنا ورعو یوعد ود نسلوف ندورع دی زا

 مدعم هنس یکنا یب نس ور الاح ٥ رکصت دکدتنا أ لدب عقدو لبص هنیرزوا شورغزوب

 ردا هدادرتسا نددب زیروب زهلدب د نددیز ويد دعا دازآ

 رولوا 9 باو ها یرولوا

 تا اهناکراص راح دنام 2 تركنا هتما اهنا یعدا لصالا مصقو (

 ]| محرت و لبقتلوا اماع اهقتعا هنا ىلع هی تماقا ناف لام ىلع اهقتعا دقو قتعلا ل دب

 (۶ع: ىف هیداع) طبرطا ىوعد ىف اضقانم نوکیال صأا يلع اهمادقاو ئالا

 دز
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 مفدو صبقو ارشا همولعم نم ندورع هرزوا قلوالماح یدنه یس هی راج كور# دیزآ ۱

 ورع ةه دکدتا یوعد ود ل دتا عیب نکرا لماح دنه ن دور دیز هر کصن دکدشا ن

Eکالج هرکص دکدتبالدب صیقو بواوا صني زا ردقوش هلبا دیز  

 هدادزبسا ندد ز ییوقهلدب ورع قحا وا قتح و تباث اعرشیروهظمدع هدننا ورع
 رولوا #تاوطا# یرواوا رداق

 لدبلاذر لىشا مدع اا ناب هعیلا لبحیوعد نعم صلا انکو )

 ( بيعلا نع صاف 9
 ورع ه٥ دقذاوا ص هلی ا ورع ندنفح دا دق وش نالوا ندضرف هدنتهد ورع دیز

 هدسلحنکل ب ږاوا ص هرزوا كمر ویادغب لیکردقوش هدیز ندنیادغب قج هلوالصاح

 مدع كمص دیز هرکصندنراةدلوا قرفتمورع و دیز نیدعیا ضبق ند ورع ییادغب
 | یو یادغب ردق لوا ت ويمر و ور هدکذتا بلط یروپ زم علم ندور ءانن توک

 زالوا #باوطا# یعرولوا رداق هکءد
 لط الو حج” تسلاواسلحلاف هيلا رانم ینزووا لک یع حاصو انید عدلا ناکو لوا |[

 يعرف یزولاوا یلیکلاناکولو نيد نيد نع اقرغت اذا ضرفالب ساخحما نع ما قلا ۱

 دام یناذکو ۳۰ف نیاوصف ) نیدب نرد نع قارفالب لطب
 یوعدویدلوا نماضیتتیف یدلواتوف هدک دی بودیا بصغینی ز مهیراج ند ورع دیز
 یسز درز هرکصذ کسا لک عفد تولوا 2 هشورغ قارق هلبا دیز ورع ه دک تا

 ر داق هدادرسا ند دیز یروب نم لدب ورع هسلا اعرش بولوب هدن دیرکب
 رواوا < باول ا #< یرولوا

 لدبلا درب رخآ ناسنا لبع قلا ناب م لام لع هلاصو الام ناسنایع یدا )

 (۲۰ یف نیلوصنلا ناذک صاف عم)
 | یوعدود دلبالاعتناهزب هلدرا تولوا لوف دی ز نس ندورگ یس هبرو كنافوتم دیز

 هنساع دم ورع بودیا راکنا هبرو و یوعد ويد ی دیشعا قاتعا یب « دنتحګ دیز ورعو
 ورعالاح هسابا لدب عفدو ملص ند هروب زم یاوعد ورع هلبا هئرو هلک ام هدا هنیب تماقا
 هدادریساندهنرو یوق رح لد لګ دیا هنن تماقا هنکیدلباقاتعا ی ودنک هدنتهک دز

 (تلتسم لبقره ام هیاوج مهفب ) رولوا #باوطا ٭یعرولوا رداق ۱
 یدیزکرهرزوا قلوا یئراو ارمصحورع لغوا كنلغوایلاخ كانسابالدی زبولوا توفدیژ

 ورعویوعدوبد م لیغوایلاخ كنساناب لدی زنی بودیا روهط رکب رگتشت هک و

 ند هروب رم ES aL 3 هلا رک هلکمام هديا هنا تمام افت لو رکب بودیاراکنا

 كحدا تابا هرزوا یعرش هجو نس اغ دحر EE هساوا مص هنیرزوا یرادقع وش

 نا N بس

 رولوا ٭ باوا ۴ یرولوا

 یعدب ناوح ال لصالا ة دس اف یاوعدنع باجا تسا تسرد دساف یاوعد زا مم )
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 وكل فصولا ةدساف ىرعد زع ناك ناو ءى ىلع هناصف نبا تیلثو تیلاوخا
 )اے صا ف هیدعاق) عنخ روصقو لاخ هل نوکبنا ۱

 !ءاربا هسلوا شا اربا نداوعد هقلعتم هپ هکرت یورع ه دننعض روب زم مص رک: هدنروصوب
 رواوا # باو لا #* یرولوا لطا روک ذم

 (عیارانفلال اف ءابغا) هن قام لطب ىل لطب اذا)

 دنه هر کصندکد تا ضف هرزوآ قلوا یراو ارصح اهم رو یس 2 كنافوتم از

 مع یس هحوکنم ك دیز نپ بودیا روهط  Eند ادعامو یم رھم « دنتمذ ر

 هلکمام هدیاهشب تصاوا هتر اتم ده هدکد تاراکنا ورجو یوعد ولد ری و هک اب ییهص>

 یتساعدمذنهالاح هسلوا مص نب رزواهنسن رادقمرب ندنسهصحو رهءراکنا نعهلبا ورع

 باوط ا# یرولوا لطابروب زممنصلجیدیا تابثا هرزوایعرش هجو * اواور 
 ءارباهساواشعا اربا نداوعد هقلعتم هب هکر یورع هدننعضروب نم ملص دنه هدنروصوب

 رولوا # باوخا # یمرولوا لطاب روب زم
 ) اهوطاصف بلا ةَأ ما اهنا نودحاج مهو اناربم اهجو ز ةثرو لبق تع دا اما

 ك :نم ثارملا نم اهببصنو دمولعم و ثارملاو رهلانم اهتنصح نم لقا ىلع

 ةنرولل لك ال و راج لطصلا هللا هجر يور لاق یصاا لد تب مهاردلا
E تلا ةأمهااهنا كلذ دعب ةنبلا ةآرملاتماقا ناف ثيملا ةأرمااهنا اولعنا 

 (ةيزازبلانم سداسلاین اذکے ص لا لوایف هیناخ) ۱
 رک که بودن قودن م ناو فیس ون هک اردقوش هدنیاحدب ز

 طض ويد ر دندنس هلع كفقو ورع یسبلوتمروب زم فو یر وب زم علبم بولوا توف
 م دا اربا ینقو تم دو طاقساو روج ند روب ره علبه رکب ندنس هرو لدي ز هدعب

 زالوا # باو لا#٭ یرولوا مگ یساریا ند روب زمغلبم هلهجووب هسید
E Eas دلوار هاط اعرس یتددلوا ك کر كد زرو ارم علبم هدیروص وب 

 غلبم هرزوا رحم هجو رشب یسلوتم رو رم فقو الاح هسلنا صنف نس هصح ن دغلیم

 هففو ماصمروب زمغلبم قحلوا هلی وا لدیشعا اربا نقوو طاقساو ارت یکفح ندروب زم

  ۳زالوا # باوا ۶ یرولوا ردا هدادّتس ندرکب بود ا `

 # یسوااو بالا صف لصف +
 ند ورعد ز هدک دتا لر نی راغصدالوا نالوا ند دیز و یدب ز یبوز بولواتوف دنه

 ز بودیا راکنا ورعو یو و دراو یسهقل ر دو وش ن دضرق ا لدنه 8

 ل دب ضقو 2 هنب رزوا یرا دهمرب كروب زم غلبم راکنانع هلبا ورع هلفم الوا یسهنب
 یجدیغلم نالف قاب ندنرهصح كزرغص هدک دلبا تماقا بولوپ هندب دیژ هدعب هلا

 رولوا # باو لا # یرولوار و ورع

 هصووا هسا هدقاعع ندلا بجو ولف صع ىلع هبصووا هوا خاص ند هلول)

 را لیکوک هللا هجر فسو نیا دنع ال هزلا امهجر دمو هفینخ یا دنع نو ظالتا

 هک يا وه



 ۱ هک

 )یف نيلوصقلا عماج) عربتلل 7 هت دقاعع نكمل ولو نما نعیزشلا

 ینس هلجج كدب ز کرت هدکد تیا لر نس هنرو راسو ییهربغص دنه یسهحوز نولواتوف د زا
a, شحافنبع ندنسهصح كټ هرغص ورع یسایاب كن هرغص هدعب بودیا صق هرو راس 

 زالوا # باول»#یمرولوا جگر وب نمصهساوا لص هنب رزوا هک اردقوشلی
 رکنم خ الاو هل هلو لیلق لام ىلع بالا هلاصذ رخآ ىلع نيد یبصلل ن اک ن او)
 ناف هلسیف سانلا نیاغتامت ىلع هطاصفرارقاوا ددس ارهاظ نیدلا ناك ناو زاح ن دال

 بو نکی مل ناو نيدلا ر دق نعضو هسفن ىلع زاج بالا دق اعع بجو نیدلا ن اک

 (ىصولا لصق هي دنه) هیجارسلاف اذكر مل بالا ةدقاعع
 یلعوا ریغص ننراو اسصح ورع بودیا لتق هليا لتق نالواصاصف بجوم یورع دیز

 ردق وشلقا ندنید لو رع ن دصابصق یدیز شب یسبصو كلرکب هدکدتبا لرتیرکب
 . هغملا ند دی ز امامت ینتید ورع هدقدلوا علابربغص هسلوا ملص هنبرزوا هجا

 زولوا ٭ باوملا ٭ یرولوارداق "

 || ناتي اور هیف سفللاق ناك ن ارغصال بجو صاصقنع اصب نا یصولا داراناور) |

 كلذ هل ریغصلا عمال او لصالا تادانز ةياور ىلعو كل ذ هل سبل لصالا ملص ةناور
 لصف رمعنم طلا زوحال هندلانم طحو رغضال بحو صاص3 نع یصولا خاص ناو

 صاصق نع اصول ىصولاو بالاو ( ت ااا لاف هنناخراتت) رسولا نیب و شحافلانیر
 زوال هلوق عمو ةيدلا ماع لتاقلا نمضي نکلو ملصلا زوجال ةيدلا نم لقا ىلع رخ صلا

 (هيدعاق)زاج ةددلا مات لغ اصولو ةيدلا مات یلآ لمکی ىا ملنصلا

 a تم دا
 ردقوش ندنسهصح هلباهیرو راس ورع غوا كنافوتم دیز نالا راقعو ضورعیس هکر

 بویلوا مولعم کرت نابعا هدکدتنا ل دب ضیقو و جراهلاقب رظب هنیرزوا تدب ثانا

 یص وید زالوا مجد هلءلوا ص نکیا هلوهح هکر ورع الاح هسلوا لوهحم
 زالوا # باوا # یرولوار د اق هست

 هلال دنع اصلا هل اهخ نود ةعزانملا لا” ةبضفملا ىه اهنال لدبلا ةلاهج هدشو )

 ۱ (صاا لواق هیاذه) طقسب
 ییز یزق و یدنه یساهجوز بولوا ثوف قتعمدیز نالوا دوقنو ضورع یس هک
 ه دعا ب ودنا: ضف ندی زو دنه یک دک تیا: رتی ؤ رع نذیا قاتعا یودنکو

 ندنسهضح هلباورعهرزوا قلو اكر و دنک ی سهصح نالواهذ هکرت كورعبنیز ودنه

۱ 

= 

 هشورغ زو نادنرالام ی دنک نالوا دیزا ن دن هصح ند دومن نالوا هداوکرت دلورع

 شورغییلا هدنتمذ دیز ركب هرکصن دنراکدشیا عقد هورع ندنرالام یرّو رم لدب و ملص

 ن دصل دب نالوا یضوبقم لورعیوقرم غلبه رکب هساوا رهاظیمیدلوایتید
 ۱ زالوا #<باوطس۴# یرولوا رداق هغلا

 | تملا ىلع رهظح لام ىلع ةثرولانم ادحا اولاص ادا هئرولااضنا هطورش ینرکذو)
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 نکیل ےھلام نم تالذ هوطعاویهلامنم مولعم رادقم لبعیعدلا اولاص اوناک ناف نيد

 ناو منه ان هعاب د عیسعنکوه لب دکل رلا هلج نم سال هدام نال یعدلا لع لس هثرولل

 لضفي مل اهترالاقح ىلع مدقم دقحنال هدینم هذخ أبنا ع رخال ناك ةكرلا هوطعا
 (۲۷ینهیداع )مهني حقو هدي نم هدخا اذهلف لبس ەلع هل نوكنال موس س ندلانم

 ندنسهصح هلبا هنرو راس 2 ا یوا تف دب ز

 رول زهلرمم هرکصن دکد تنالدب صبقومصجرانعلا قي رطلع هني رزوا لّرمرپ ند 2

 || یراضوبقم ك هنرو راس دنه هسنلا ند دنهیکطادعب تولواتیات هللا هنب ینبدلوا فقو

 رولوا* تاوطا* یرولوا هرداق هغملا ند هرو راس نسهصح ندکرتنالوا

 نیعتیالام ناک اذا الاهضعب واهلکنیوددلالاعجر هضعب وا هیلع اص)|قعساولو)

 علا لطب الو قحصساام لدع مجرب ذثنیخ هب ىع دملا ساخ نموه و نييعتلاب

 : (مصلاین قئاررح (

 هدکدتا كرت نس هنرو بولوا توف ارصم + 1آ تیصو هورع ین ام ثلث دیز
O PIهدفدلوا لص جرانعلا قد رطیع هلا هبرو هن رزوا هنسن رادعمرپ ن ات  

 . حت هرزواقنوا كن هنرو یس ها ردق وش نالوا هدراتخذ زا هنسکصعب  دیز
 زالوا ٭ باو لا٭ ییرولوا حج کک روب رم ص ےاوا

 ةثرولا صعب لاصق اراکو ارافص هنرو لر و هل ام ثلثب لجرا یعوا و تام لحر )

 اذهف هل یصولاقح ثراولا اذهل سينا ىلع همولعم هارد ىلع ةيصولانم هل یصولا

 زوج دوعنلانم "یسالو ید هکرلاق نکن نا ءاوس ۷7 دنرولا ضوب ح اصولاماو

 ثراولا ةلزع نيدلا ثلث كلع هلیصولا نال زوجماللحر ىلع نيد اهیف ناك ناو ملصلا
 لدب ناک ناو زوج نال رنک اوا مص اا لدب لثم دقنلا ثلث ناک ناف دقن ةکرلایف ناک ن اف
 اترا ناو یارتفالا لبق ملا لدب هل ىصوملا ضبق اذا زاج دقنلا ثاثنمرتكا لصاا

 (صلا نم لوالا لصفلا ف هيناخ) دقنلا ف د ضبقلا لق

 ٩ الامو هنم متبامو ءاربالا بای

 امو روپ رم ح رج ی دیز ورع هرکصندکدتنا ح رج بوروا هليا كنفت ادع یورع دیز
 ید ز یسهنروهساوا توف ارتأاتم ندحرح لوا ورع هرکصذدکد شا ارا ند هنم ث در

 رزالوا # یار( نیز رزم ار داف هکمردتبا ص اضف
 ۳ هیدلا عطاقلا یلعف كلذنم تام عطةلا نع هدي عوطقلا نعفلجر دی عطق ن مو)

 لا نعوفع وهف كالذ نم تام دنانخان ع وا هنع ث دحام و عطعلا نع نع ناف

 هفينح ىنا دنع اذهو لالا عيج نموهف ادع ناك ناو ثلثلانموهف ًاطخ ناکن ا٤

 هجا نع فالتخالااذه لعواضرا سفللا نعوغع وهف ا نعینعاذا الاتو

 (تادانخا ق داده ) تامو سقنلا لا یرسم

 ۱ ندهنت دحامو ن دحرج یدیز ورع هدعد تودیا حرج ءاطخ یورع دز

 ۳الی یخ ایمن فلت : یس هرو یو و اب دو > لوا ورگ ه هرگنسن دک دشا

 ۷ یرادقم م ۱



 ا
 را رولوا  باوخا ٭ یمزرولوا ر داق هغملا ناد دیز یرادقم

 نالف ورع هدق دلوار دیا را یورع ن دنفح AE نالوا هالقتم الورغ دیز

 هسلنا اربا هلهجو وب ولد م دنا اربا یس ن دروب نم علبم كسراشا عف

 زالوا #< باوا # یمرولوا جک

 بوذیا هنب تماقاو یوعد وید یدیشلوا هليادسفم طرشر وب ره ءاربا دیز هدر وصول

 كنسقنق هسلبا هن تماقاویوعد ود ی دشلوا طرشالب ارا لوا ځد ورع

 ك دز ٭ تاول 1.۱ ٭ر دیلوا ی بن خب

 هر لا ۳ هقلطم ج وزا N نع هءارلا ةَأرلا تعداولو)ا

 ییح كيلع لام ضقت ر 1 نا هوب دل لاق لخر (نیتداضتلا نیتسلایف هبنذ) لوا

 ا باک نه ةارملا ةبهرخا انەبناخ) قیلعت هال لطا وهف لح یف تناف
 هلباورعدب ز هدنراکدشا سرت رب لو نج توروک هبساګورعودنز نالوا رکن رش اناذع

 طاغ هد زچ انسح رک | هور هدقدلوار دیا ارا یورع ن دنساوعد هقلختم هتکرش لاه

 ارا یو رع هله حو وب بولد م دتا زا یس ن داود اتم هتک لام هسغوت

 دک ا هدنتمذ ورع كدیز بولوا عقاو طلغ هد هروک ذم هسا هرکصندکد تا

 ه دک دتسا قلا ن د ورع یروب رم غلبم دب ز هلغمل وا تب ان ىو دلوا ی قح دقار ذق وش

 زالوا ٭ اولا # ییرولوا ر داق هکمامرب و ءانب هروب زف ءاربا ورع

 ةراحالاو نعسقلاو عيبا منع هال ه دس افب لطیو طرشب هقیلعت حصإال ام لجو )
 فاکتعالاباجاو هباور لیکولال زعو نوذ أل ارجو نيدلانعءارالاو صا اودعجر او

 (۲۳ ىف نیلوصفلا عماج) ةباور ىف فقولاو رارقالاو ةلماعملاو ةعرازملاو
 نکنا هرزوا كلاسما هناضخا قع یز یزق هرغص ن الوا ناد دی ز یلطم ج وز دنه

 ینفرغط دیز هلغمالوا یسارخ | هنضاح ندناوسن بودیا عزت هب ینجا هر هرغص نسف

 ارا نس ن د عح نالوا هدکتم ذ كسزاملا ن دنبرک | هدی ز دنه هدکدتسا قمل ا ن د دنه

 زانوا # باوا # ییرولوا هعخگ هروب نم ءاربا هسلیا اربا هلهجووب بود م دنا
 (امن ۱ صاع هراوح هع (

 سورعر دق وش ن دغا یکی دنا ما ملا یب ی هءطاقم فقو نالوا « ام تحت دیز

 كروب زم غلبم ورع هرکصندقدلا ن د ور یب هداب ز لوا بورب و هورع هلءارلا هپ هدا ز

 رولوا # باوا #یعرولوا محک وب رم ءاریا هسلیا اربا ی دیز ندنساوعد
 ی« دان ز لوا دیز هلغلوا هدن د دص ی وجد ې هدانز لوا ءاربالا دعب ورع « دنر وضوپ

 ن ۴ دب ز ءانب هنکسو رارفا درج ورع الاح هسرب و كدت نودنآ رارقاوبد ردعید

 ۱ زانو ۴# ناو # یرولوار داق هغلا هنس
 یروب رمغلبم دز هسلا هسا رادقمرب ن د دیز ءانب هنکسعو رارقا لدی ز ورع هدنروصوپ

 رولوا # تاوخا # یی رولواز داق هدادرسا ن د ورع

 یلیعو تولو | توف دی ز رک دکد تنا ےل سنو عیب هور هلا كساأف ع ین کالم ف
 ج دا ا د

 ا م ر ت ا نو ها س س

U EF ی I A RE Be OTRO. 
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 ابا یورع ن دنیع ر وب زم لڙ يم رک: نکیآ هدن دی ورع ر وب زم لزم هسلبا درت یرکب

 زالوا # باولا »< یرولوا جک روب زم ءارا هسلبا

o i (ارت و دحاو تام اذا. تج نیدلاب صوص #وه لب نيعلا لع درال طاقسالاو 

 (لصلا نے ( نابعالانع هءارپ هنوکآ نج ] همیص نعهنرولا صعب

 ص. دقدلوا ص هنیرزوا یرادقمرپ ندنقح ادن نالوا هدنتم ذورع دز

 ءانن هطورش صعب كرو زم مع هدعب بودیا اربا یورع دیز ن دنسفاب هدننعص روپ رم
 ءا ربا هحربدقت وب هسوا ره اط, هلبا هش رش یاوتفع ن الا :ن :دمالتسالا م مش یییدلوا لطاب

 ر د اق هغلا ن دورع دیز یبیانغلبم بولوا لطا یخدروپ زم
 رولوا # باو لا # یرواوا

 ارقاو بتكوا رخ الا امهنم لک اربا هيفو كصلا بتکو نیبعادتلا نيب لصلا یرح)
 دلا: داراو هللا هجر الا یوتس علا داغ ضي هلع ی دزل نیعلا نا یعدلا 3

 رارقالاوءا رالاو ی وعدلا جک ها راتاو قباسلا ء اربالل جصال لیق هاوع د ىلا دوعلا

 ا, نالطب ىلع لاد نعصتملا نالطد نال یوعدلا دوك عنعال دساو دعع نکگق

 یوعدنم)) البزازیه.فی٩(
 ر دق وش هنمان ځر ن دورع نیدعبا څر مارلا نویس ها یکیدر و ضرف هورع دیز
 ءاربا هسلبا اربا ندروپ زم جر تم ذ دیز وزع هرکصن دک دتیا ك الهتسا بولا هجا

 رولوا * باو لا < یرولوا جګ روب زم
 ءالضفلا ضعءب لاق هناعض درال اّعاق ناک نا اوبرلا نبع در :عسشلافخ بت ینلااعاو)
 دروا قاب ناکنا هنیع در وهو دعلا ق > ناعح هپ قلعت ة روک ذلا دععلانا تع دقو

 هنع یهنلا قب اسلا دقعلا صقن هنیع دروهو ع رشا قحو اكلهتسم ناك نا هلام
 نالهنع هت ءار ف كشالو ةمذلا ف تباثلا نيدلا وهو هکلعاعق نوکیامنا دمعلا ءارباو عرش
 | هلاقح سل هئال ریال لع الف عرشلاقح وهو هکلعال اعف اماو هم هاربا دق هل كالام
 هلو للعو ءاربالا هيف ضورفم نیدلانکر مالکو كالهلادعب روصتلا م دعلر ذعتدقو

 ءاربالل لباق هناعص وهو همذلایف تباثلانا نمیودرملا رک ذ امو ع رشلا ق « در ناک

 عرشلاقحاماو هنع هاربالا عقب هم ذلا ىف كالهتسالاب تباثلا ناعضلاناب عطقلا بج اولاف
 ءاضقلا ف هابشالا حرش یوج-) هناریاب لوقت فیکف دبعال هيف لخدال هبح اصاق

  ۷(هشملا تاتنادم یاذکو

 ن دح ر نکیشعآ ربا تم ذ كل دیز ناد روب زم جر لاللهتسالا دعد ورع هدنروص وب

HAS دب ز هساواشلا نشهقار دقوش الغت ادب زود زالوا خم ربا 

 ر وا ٭ ناوطناا۴ ییرولوارداق هدادرسا

 هدسلکلوا هدقدلا یس دا ردقوش لو رگ هل مب رط توشر نوک شع لصوصخرب دی ز

 هلهجووب بود مدتبا اربا تس ن د زوب زم غلبه ورع نکا دوجوموٌماَقنبع كروب رم غلب
 زالوا ٭ باوا # ییرولوا کک هسابا اربا

 + هدنروص وب



۹ ۱ 

 E هرکصندنساربا هرزوا ررحهجو لور یروب زم علیم دیز دنروصوب
EE ۱ن دناجکءانب هرو نم ءاربا .دب ز هدکدتسا كل نیبضت هدير یرو زم علبه ورع  

 زالوا # باوا ٭ یرولوار داق هعانتما ٍ

 یروب رم ءاربا.دنه ه دک دتا اربا یدنه ن دنفح ها دقوش نالوا هدم د لنه دیز

 زالوا ۷ باول ا # یر وواوا حک روب نم ءارا هسلبا ڌر بوی لوبق

 ؛درلاب دنرپ ءاربالا نال راد یاس ۵ لاک نا ص2 ءاربألا تلبق لقب ادا هال )

 ۱ ٠ (عباسلا لصفلاقهیداع) ۰
 عضو هنا قودنص ن دلو | ظفح یم هلغ كنفقو نس ها دق وش هلن ای دیز

 كذقو ورع نالوا یسیلوتم روب زم فقو یر وب زم غلبم بواوا توف هر کصن دک جا

 ار ی ح ند رو نم عابد ا ف ارو كدب ز هدعب تودیا طبض ويد ر دن ا

 هتلنا اربا نس هصح ن دعوقح غلبم هلهجو وب هساد م دلبا ارا یدو تم ذو طاقساو 1

 oe ys زالوا # باوا ٭ یرولوا کک
 فقولاق نیدلا تسال فقولل قلا نم هنادتسالا ناو هلة مزال فقولا نا هب ب حرصملا)

 (فقولاق درخ) ففولالع هزعحری و هلعالا یدلا تشالوهلمذالذا

 لک ه د دقدلوا ره اظ اعرش ید دلوا ن دنس هکرتل دی ز روبه غلبه دنروصوب

 هرزوا ررح هحورشب یسبلوتمروب زم فقو الاح هسابا ضبق یتسهصح ن دغلبم لوا
 هدادرتسا ت د رکب بودر دمزال قعلو ۱ فرص هعقو حاصم رو نم علبم

 زالوا *# باوملا # یرولوارد اق

 كرالا نال دقح لعوھو هلال تصحن موآ هنم تأرباوا ثار ا نم یقح تار کرت لاقولو)

 . (یوعدلانم ۱ یه نازک جعل یربج قح

 ندنساوعدهفلعتم مواد نا ند رج بودنآرخ ترش د اعوطدبیز

 رولوا # باوا ٭ یمرواوا کک هسابا ایا یورع
 اندنع اه رغ و ثلثم و رم ذيك دب زو ر نم ذم هب شاو رج نم نارکسلا )
 ضارقاو ةر غصو رغص حوزو نيع و نيد رارقاو قتعو ق الطكه ن اف ردت ذفنب

 (نارکسلا ماکحاینیلوصف) حاشا ةماعذخا هب و هبهو ةقدصو ضارفتساو

 یروب نم ص وصخ بود زالوا جک ارا هلکعا ارا نکا نارکس دی ر ه دن ر وصوب

 زالوا ال تاوطا * یرولوا ر ذاق هیاوعد ن د ور

 یورگع دبز ه دعد بودیا نغ صیقو ےل ہو می همولعم نع هورعولد ر دم دع یو دز

 نداوعدههاع هملتعهعوفدءنکیدی ز یخدورعو ار نداوعد ذماع هعلعتم هروب زملّزمم
 هرکصذدکدرب و ته هرخآ یرب ره ندزروب رم بونلوا رپ رک ت هرزواررح هحوو ارا

 ورک الاخ ةا ن دور للزم مکطاو تامل دعل توفح قسم هروب زم لزم ر

 ءان هب هموق م تچ هلا رو نم ءارا ل هدکد تا تلط ن د دیز یرو زم نع

 زالوا ٭ باوا # یعرولوا رداق 7
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 ]| تالفلبق ىل ةموصخ الوا نالف لبق یلیوعدال لاقوا یتدملا نا لع تا اورا تةفتا)

 (هناخایوعدنم)نیءاای هءاریلا دعد ا قحقال۰ هاوعد عن جەلال یخ یو

 هدنسهباقملدب سورع زویحوا نتهح تماماییدنوا قرصتم ۳ E تارب دذیز

 یو همش یرکب یو كتماما « دق دلوار دیا SEN هو رع

 ۱ شیکیآ یرکب یموب هک اب ندنس هفیظو كتماما وب ید ورع بودی عارف هرزوا قلوا
 رو ره ءاریا هسلبا اربا هلهحووپ ود م دنا ارا نس ند روب نم ل دب هسرولوا لصاو هجا

 زام لا *باولا٭ ییرولوا جک

e E E SENTRAورع و یوغد وید رد راو مفتح  | 

 . هلی رط هعضاومر و هل زە ءاربا دی ز دکد تا یوعد وذ کا ارا نب ن د روب نم

 .ندرو ره غلبم هورع دیز هدکد سا کیر فت ی هعضاومواربدب زو یوعدوبدیدیشاوا
 ود مدلنا اربا هدرهاظ هدعب بودا داهشاو د لک د ارا هدتفیقح نکک م دردنا اربا نس

 ارا نالوا هرزواررګ هحو هسا هتان یک ها دمو ریست ییهعضاوم هرزوا هحو ول

 رولوا #باوخ#۱ یرولوا رداقهفلا ند ورعیروب زءغلبم دیز بولوا وغل
 ةقبقلا قع سالو اذکب كنم ىراد عيا ىنا هرعغل لجرلا لوقینا میبلا ةتلاةروصو)
 الطاب نوکی عیب اذّهف ط رش رغ نم رهاظلا ف عبس م تالذلیع دهن و نوه لب

 (بسافلا ملا ناخ ( لزاهلا هل مع

 هلءس ه دوهعم تراشا ن دنساوعد هفلعتم هناربم هلیا ورع هدنتح دی ر ن ال وا س رخا

 ردلک د کک یساربا هلفلواسرخا درحم یس هنرو هشاوا توف هرکصندکد با اربا یور۶
 رازالوا # باوا # یزرولوا ر د ا هیاوعد ن د ورع یروب رم صوصخ ود

 نهرو دبهو هراجا و ۳2 نم ا لک ف هراعلا ماعم عاق هرتعم سرخالا نم ةراشالا (

 اهو فدق دحولو دودا قالا صاصخقو رار واو ءا اراو قاتعو قالطوحاکنو "

 (ةراشالاماکحایفرناظتلا هاشا) دودملاو صاصقلا هيف فلاخام

 + الامو ةبهلا نم حام باب ةبهلا باک # ۱
 هورعیاد دز هلل وا لمعتسه هتسانعم كعد مد دنا هه كعد م دتا هبح ه ا کر

 ورڪ بولوا ش شک اهہه هورع ید لوا دی ز دسید م دتا هرح ا ید نالوا |هدکسذ

 رولوا اباوتا# یرولوا یر ن درول رم نرد یمذ

 نبالانم كيلعت هنا هارحت یرج الکوا مدرکوت من لاقوا مدرک ارت لام نیا هال لاق ولو)

 (ههلانم ۱ ىف هنناخراتات)
Oزوج تو هه  

 O ا اذه ین ده دس .تعلاقو درب دری و

 تاوتا تولوا مد ته هرکصن 25 دا مو هبه ییاوئا زاهحر دق وش ه دنه یر دژ

 هدادرمسا ب كد دیز ق هروب رم باوا دیه هساا ند دنه اار یی همومه

 ˆ هرداقوج
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 رواوا ال باوا ٭ یرولو صمد

 ملسو هه م ته انا الا  Lekدرح ةسلنا انسا لج 8
 زالوا #باولعا # یمرولوا شمالوا هه هروب زم هبه هلکعا اتئتسا `

  ۱همهلا تک اه دلوتس وا اهعتعد وا هلع اه درب فا ییعوا اهلج الا هما بهو نعو)

 (هبهلاق قتلم) طرمشلا لطب و
 لرو هه ه دنه یس هحوز نس ایشا ر دق وش ن الوا هدنحما یلّمم « دنتفگ دز

 اشا درحم یس هبرو راس بولوا تّوف دیز هرکصن دک دشا میلست « دنه هلا ايشا |

e دال وا همان هبه هلو ا میلست اعم هلا لەم ینیدلوا 8 بویعاوا معلس 

 رازالوا # تاولا# یژرواوار داق هپ هلخادم هب هروب نم ءاشا ۱

 هال وغشمال تهاولا كالع العاشولو لوف ىلع عی رفتو ضبعلاب من و هود ىلع فطع متو)

  BR E 3سکعلا ف الع امهبفاع بارطاو رادلا یا اهلس اذا هبارج
 تحک امهیف اع بارطاررادلا یا امهلسو هبارج یف اماعطوا هراد اعاتم بهوول یب

 (تیهلا باک لئاوافنرر د ) ماعطلاو ع اتم اف ةبهلا
 ییایشا هلغلوا مدان دیز ملسالالبق تودیا هبه هورع یلغوا مک یتسایشار دق وش دیز

 ند دی ز ابلغت هروب زم ءایشا ور « هرکصن دکد تیا یهن ندضف یورع بویمر و هور# ||

 رولوا * باوا # یرولوار داق هدادرسا ندورع یب هرو زم ءاشا .دیز هلا:

et eسلحا الا اقلطم محصد  هاهنولو هپ هدعب و سلح این نذاالب ضب  

 (رردلاف انا راو
 هلا هررخذو هبه هرب رکب یلغوا نکیال | وخسه هلیس هربحد كورع یناکد لاعب كلم دیز

 2 یدیز یس الا 0 توف رکب ه دعب بودیا میلست هرکب ه دلاح یغیدلوا لوغشم
 نکیالوغشم در دیزل هساما دا لاخدا هناربم یناکد هیرو راس هدکدتبا ء رییس هبرو

 زالوا #< باوطا 3 یرواوا رداق هطبالقتسهیناکدویدزالوا همات هلک هبه

 لوالابابلای طی سحاصرک ذ ةبهلا مات عن له بهاولارمع كلع بوهوملا لاغتشا)

 ۲٩( ىف یدامعلا لوصف) عنعال هنا تادازلا ةبهنم

 هرول رم "هبه هسلبا هېه هنلج ن الوا هدنطب كشر یس هجوز یدنه یس هی راج دیر ||

 زالوا # باوطتا ۴ ییرولوا ۳
 هاب یاسو افاص ابس نیب نا هلرارقالازاج ناو لیس هبهلا نص یاهالو)

 (هہهلایررد) یاعت هللاءاش نا "
 | دن ز « :رکصن دنعوقو هافاصم هدیرلدب هدعب ,بویعوق هنلزیم هعفد اقرب ی دیز یحوژ دنه

 ادوناوا كس تارا ءا aE ۱ا دعب مهار دق وش نالوا هدکتمذ مدنه
 زالوا # باول ا »۶ یرولوا رگ هرو نرم 4 هه هسلبا هه هلهحو ول تولد

 هرطاح یو هدساف هبه هدهد م تک نا كنم تلاق اذار

 )هسا هجر يللا یال لزاونلاذبهنم) ۲
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 یتا هبه ییراجما بو دیا هبه هریک رع یلغوا ینتس هصرع كنس هاب كالم دیز |
 هروپ ره هبه هسلواتوف دیز ندا ملس هورع ییدصرعو علف یرامتا هدعب

 رولوا ۴ باول ا  یمرولوا هلطاب
 ضزالا نود عرزلا بهو وارغاهیلع الب وا ليوا عرز اهیف اضرا بهو ولو) |

 لصتم بوهول اناللئاسم هنهیف هبهلا زوجمالرقلانودبالیتوا ضرالا نود لنعلاوا
 نککریغرخ الانودپ امهدحا ضبقو لصلاوعطقلا ناکماعم ةقلخ لاصتا ةبهلا ربغب

 .(عاشلاهبهیفناخ) «یسعلا لی عاشلا لز نوکیف لاصتالا ةلاح ف

 ےلسنو هبه هبیز یزق نسدصح ند هنیفسیهیدلوا كلام لارتشالا ی بع هلباورعدی ز |
 زولوا * باول ا *یرولوا هک هروب زم هه هسلنا

 ) كيرشلانم عاشملا ةبه زوج ماج لاو بوثلاو ةبادلاو دبدلاکم سغیالاچفو
 ) عاشلا ةبه ىف هبناخلا نم )

 تاونا ردقوش هدنه یدلوما كن ذر  ekدی ز هدقدلوا توف دنه قتعلالق

 ملسد و هبه هلیمان زاهج هب هجدخ یرق نالوا ندبیز یس هجوز ی هروب رم ب اونا
 هب هلخادم هیاوئا لواویدردندنباوئامانا درحهمطافیزرق نددنه دیز هسلبا

 زالوا # باولا # یمرولوا هرداق 5

 ) دعبامیلا ةفاضم اهل هيصولافالخم لطاب یدلا رارقالاو دلولا مال دمهلا ااصولا فو
 (ااصولانم 6 ین هیزازب ) هلال ا التف ةرح اهنال توملا

 نورمنگ و ش ناتخروس هعقاو هعفدوب  Kaیرمسناتناوح ناکدارهش كوس هدناشت تمر

 دز ندر هنسک نالوا عج نوعا  aحوا ند هبناطاس یااطع نانلوا رت بوحا

 كلام هروب زم غلج هلی رلنوتلا لو | دیز هسلوا عقاو هنکنآ لدیز هدا رذقوش هلرا نوتل

 ٭یرولوا  Eرولو
 هذ عوقولاب هکلمرونلانم یش هيف عةبلرانن دنع هلیذ طسب ولو)

 عيبلا ف ییلیز) الفاسد( 
 گدوبر* علب در ةسلاابلغت یا دز یرو رد علبم هلی انوا لوا ورع هدیروصوب

  ۱رولوا # باوطا# یرولوارداق هدادزتسا ندورع

 درخآلج بوی وب طبق هد دبه سلح نکل بودیا هبه هور یتسایشا ردقوش دیز
 همانو هک هروب رم "دره هسا ضف هلندا لدن ز یب هروب زد ءاشاورع

 رولوا # باو لا # یزولوا
 ۱ ( هبهلا ف رااح ) هب هدعب و ساحنا نداالب صقولویش صو )

 هر و ره هه هسلنا هبه هورع ییاش سا ر دق وش ندنب وسکم لام دنه یس هیراح دی ز

 رداق ا ند ورع یی هر وب زم ءابشا دز هلعمالوا ره

  ۱رولوا # تاوطا ۴ یرولوا

 زنسا و نونجلا ةبه حصإالف كاللاو ع وللا و لقعلا بهاولا یناهتح طن ارو

  دیعلاو له

 ی ی ا ل ا ی ا ل ل م س س ا ا اا



 ( تهلا ف رح ) اردموا دلو ماوا ابناکموأو دیعلاو

 هسید تبهو جد دنه بوبد ید كنم یرهم تبهو هدنهیسهجوز نایب تیب رع دیز |
 زالوا ٭ تاوطا# یرولوا هه هرو ز۰ ةه `

 فالح حصنالتهو تلاقف كنم یرهس تبهو لوق بب ردلا فرعتال یهو اهل لاق )||
 قاتعلاو قالطلا س ان ما دهلا زاو > طرش ءاضانالقاتعلاو یار ۱

 ۱ ۰ (لوالالصلاق هیزاملاذبهنمر) ۱

 نالکه نکود هدقدلوا ررپ و هرا یدنهیم هلسب بودیانوکود دیز ندنسیلاها هدلبرب )|
 ی رلکدروتکنوحا سس نوعادنه ییابشاردقوشیراکدروتکه نمان یاس را هنسک

 ندیا نوکود اب ايشا ن هانی >اص هدنوکو د هژوعم وب هد هدلب لوا نکل توبا ناب

 EE نددنه 3 دیز اشا لوا ۹۳ یراعتم وا نوحان ناک بوبلوا ناوحا

 ۱ ءادنه # باوطا  رولوا
 نیهحو ىلع اذهف دلولا یدیانیب اوعضوو اناده ساتلای دهاف نامل يلو ذختا ولو )
 ةيدهلا تناك نا دحاو نیهحولاق باول اف لن لوا دلوال اذه ى دتهلا لاق نا اما
 ارابتعا یصلل ةيدهلاف نايبصلا اهلعتسي امش وا ن اييصلا ب اب لثم ناینصلل لصد

 عاتمورمن ۳ و مهاردلاک یصلل لصاال و ني وبالل ةيدهلا تناك نا و ةداعلاو فرعلل
 مالا ء ا ردا نم ناک ناو بالل یهد هفراعمنم وا بالا ءان رقانم ناک نا نت تلا

 نح ةداعلاو فرم لع نم اذه لثق لیدعتلانآ لصاماو مالل یهف اهفراعمنموا
 فافرا هيلو ذخاول اذکو كالدلیع دعلانلفام مع هب لدتسب هجووا بیس دحوو)

 ماللما تالل تبدها یدهلا له ]اذا هلک اذهو ةأر لا ءاب رقا یدهاف اهجوژ تدیلا

 اذا اما یدهلالوقیا ع وجرلا رذعنو ةيانلا هلتسلاق :ارلوا جو زالو لوالا سل اف
 ) دنهلالد دامن نشو اللراغص | ماکحا ) یدهلا لوخلوعلاف رذع

 نددنز یی هروب نم ءایشا دنه هسلوا ی آشتی ور وز هک

 رولوا # باو لا۴ یرولوا هرداق هغلا
 بودیاصق ورع یدنه هو ۳۹ لر یسز یزرف هلباو رگ یلعوا تولا توف دنه

 هرکصذ دکدتا ملسو عیب هي دشلا ردقوش هورگ یس هلوهح ا نوک تبان ز هدعب

 درز ا هسید مدتناهبه هورع نب رادّقموش نیدعا ض.قیرو زم علم بز[

 حج هجا رخ لو اب قو هس درگ و رگ هدکدتبا بلط ند ورع یس دصح ۱

 هکدمر و ها ردق لوا هک اب قعلوا هلی وا لدیا شعد مدتنا هڼه ین ردقموش بودیا
 زالوا #ب اولا # یرولوا رداق" ۳ مری و کدصح
 ضقواناسسا دبهلا ضف نع بوب هنا و هن راعلاو دولا ناما ضرق و هل ِ
 نع بوني هناو ءارشلا موس ىلع ضوبقلا و بوصغلاک هلثع وا ضوبقملا ةيعب نوعضم
 دبالف نردلاب نومها نهراکو ناب نوما میل اکهریغب نومصمضقو اضيا ةبهلا ضف

 )۱ مزایا یدهازال یتحم) لاب صبع) دید زه هق
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 ۳ جدی ورعندنسابا ردقوش نالوا هدنحا لو رانا هورع لرم كالم دیر

 هج هروب زه هبه هسابا هبه هورع لزم نکیاه دند لورع اشاو لزم بودیا

 رولوا ٭* باوا »< یی رواوا

 | هقلطا هل بوهول ديف بوهوملاناكول ديدج ضبقالب بوهوملا نيعلا هل بوهوملا تالدو)
 (ةبهلا نراغغلا حم ) هرخآیلاذنوعضموا ةناماهدف ناک اذا املمشف

 || ضبق هدکدتیا هبه لزم دز هنرو هدکدتبا ارت ینس هیرو ب ولوا توف دی ز هدنر وصوب
 ندورع لزم ب وید رولوا شلوا لطاب هبه هل خلوا توف دی ز بویموب دپ دج

 رازالوا#باوخا#یزرولواردأق هغلا

 هه نسا ےشاردقوش هریغص دی ز ندیا صف لقعت بویلوا یر ندصوو .اجو با دنه

 رولوا ۴ باو ا۴ی رولوا هی هروب زم هبه هسلبا صبق یخددیز بودیا ملستو
 ىح ىضاقلا هعس و هضبق زاج ةبهلا ضیقف ضعقلاو ةبهلا لةعت رغصلا ناك ناو )

 (رغصال هبهلا صبق ناحضاق ) ةبهلا ف بهاولا مجریال

 ۶ ضيرملا ةبه لصف #
 هدلولاصفنا بولوا نکاس هاکو ضراع عجو هاک هدقدلوابب رق لج- عضو كلماح دنه

 هدعب بودیاهبه هدي زیبرهم نالواهدنتمذدی ز یوز نیدلوا ضراععجو نالوا لصتم
 توف هدنساتنالج عضو بودا ذخاعجو لصتم هدلو لاضقنایدنه هدنرو رح ت دمر

 هغملاهنسن ن د دیز هنمان یر هصح ن دروب نم رهم بویغوط یب هبه هنرو راس هسلوا
 زا زالوا * باوا # یمررولوا رداق

 محولا اهنخابق الا الهلا لعتفرمشا اذا ضير کیهف ةدالولا محو اهذخاول )
 | تولاض ی ربتعلاذا ةدالولا رخآعجو رتعیاغاو أرب هبقعی ضرکرتعیال كلذف نكسر

 ( یضرلاماکحا نم قالطاایف نیلوصف ) تولا هبلصتام وهو
 ندنوعاط لوا هرکصذدکد تا هه یب رهم نالوا هدنتهد دز یوز ن کیا هنوعطم دنه

 ۲۱۳ و بر هاش دربار هم تورط ياها هزوواس هسلوا توق
 رازولوا * تاوخا * یمژرولوا رداق هغلا

 هدقداوا توف هدعب بودیا هبه هرنک ور یلغوا یتسایشا ردق وش هدنتوم ضرع دیز
 رابعا هننزاحا هساوا هر ین هبه دنه ب ودیا لر یدنه یزد هریغ هریغص هلا ورع

 زاعلوا *باو لا # یرونلوا

 دنه درخ ورع هدکد سا قلا یس هصح ند هروب رم ءاشا یسصو اده هدنروصوب

 رداق هکمامرپ و وید رولوا هربنعم یتزاجا هلفلوا هریو مهف "هبحاص

 زالوا # تاولا# یمرولوا
 . رغصاهزاجاول نح اه اغلایالقاع نوکب ناب ةرتعم هتزاجا نوکم نم ةبرولا نم رداتلاو))

 0 , (  هیصولای یناتسهف) بال نونحتوا ےھنم
 توف دنه هرکصندکد تا ملست و هبه هدیز یوز یتسایشا هلج هدننوم ضرم دنه

 بلوا ٠



 6و
 هر هلخادم هب ه و شا ۹ نیما هسلبا كرت یدب ز قحا بولوا

 زالوا # تاولا # ییروآوا ر د اق

 € هل نع عوحزا باب
 ملسو همه ساشاردقوش هر کب نالوا کولم كسنحأ ورع تولوا یس ادیرفقتعم دیز

 یلاندرکب ییایشا لوا بودیا عوحر ندنس هبه هلذماعل وب عوحر علام ٥ هرکصندکد تا

 ندرکب ییایشالوا بوید زالوا مگ ع وجر هلغلوا كشادنرق زکب درج ورع هدکدتسا

 زالوا # باو لا # یعرولوا رداق هکمامری و هدیز بولا
 یبنحاوهو خالا یلولتعقو ةبهلانال عوجرا هل ناك ینجا دبعوهو هیخال بهوولو )|

 ( ةهلا نععوحرای ناص اق (

 ملسو فقو هرب تهجرب یراعع لوا هرع « رک رز ریلنس و هه یک یو

 . هعوجر ندنس هبه هب ولوا مدان دیز هرکصندکدردتنایعرش لیصسلو یلوتلا یا

 ۱ زالوا * باو لا # ییرولوا رداق

  (ةبهلانععوجرلا ف هبناخراتا)عوجرلا لط به بوهولا كالم نع بوهوملالازول)
 لالهتسا 3 هجا ل وا ورع ب ودیا مالس و هبه هی SE هجا ردقوش دز

 مزال نامطرک اس یروپ رمغلبم م دتا عوحر ندم هه بولوا مدان دب زه ر دکد تا

 لوا هدیز هل نطړولک مزال نامض هیودنک جد ورع « هدکدتیا هنخاّومو یوعد ویدرولک
 فقاو هنغیدالواعورشمیعوجر ندنس دبه لد زورعهدعب بواوا شەڕ و یدگاردق

 زالوا»<تاوطا#یرولوا ارداق هکم امر ودیزهدک دنا بلطنددیزیر وبزعلببولوا

 و نالوا هدندب لدنهیدلو مالدي ز؛ندنس ۳ هادیز یس هبرو كنافوتم دی ز

 ن د هبرو RE هرکصت بک دا ههاعم هدنه

 ییسهصح ند هموق رم ءاشاوبد یدعآوب ملس اددح هد هبه نیح بولوا مدان یضعب

 ۱ ز زالوا # باوا # یرارواوا رداق هنیعصت هدنه
 دنه هرکصندکد تا 3 هبه ساشا ردقوش هب هنارصت دنه یس هجوز یذ دیز
 ندنس هبهدیز هلفعا وا ید رفت نددی زدنه ةلکعا انادي ز بولوا هفرشم هلمالسا فرش

Eزالوا زالوا #باوخا#یرولوارداف هغلانددنه ییهرو نم ءاشابودبا نو  

 RE TRENT ورحاللامو الامو ةراحالاهب هنابتاراجالاباک و ۰

 ناتس فقو نالوا هدنرادرصن هلا نینراحا ارشالا ىع هللا دز ر هنسک جاق رپ

 راجتارا هسلبا راحما شا ردق وش هدب ز لد هنماغ هنسرب یر هصح ندزس هصرع

 زولوا < باوا # ییرولوا ا رول رم
 رحالا تلم ) اقلطم حص! امهدنع و هك رشنمالا عاش ا ةراجا حصتال )

 (ةدساقلا هراجالاق

 یآرب خد ورع بودیا راعتسا هپ هوا زوبجوا هديا یورع نوحا یعر ین رانویق دیز
 بها ذورش هدیآ قید کی رنو هایم عسه رجا بولک هدي ز هرکصن دکد تبا یعر



 ترا

 | ورع هسلبا یر یا حاقرب یرلنویق ورع هدعب بودیا توکس دیز هدکدید مر دیا یر

 ې هخازوب رب هدرلبآ یکیدتیا یعر هدعب ییامسرجا هدرابآ یکیدتیا یر ادتنا ند دیز
 ۲ رولوا باولا ٭ یمرولوا ردأق هفلا

 هما عرف كالا تکسف اذکب یضرا ناو یمسلاب یضراالیعاراا لاف )

 ( هاشالا تاراجا نم ) ۱

 هیدخ اردقوشیرکب و ور ندرلخ اروا نوګاك مع نکا یکیدتا لاردا هدنسالراتد زا |

 یلاعت هللا اب هدنراک دم ی رادقمرپ كنیکآ ید رکبو ورع راعتسا هلا هک راجا |

 | تباصا هنیک !یرلکد ند هروب زم ترجا راروب نم هسلیافالتایبا دعام بوغان ولوط
 رازولوا ٭* باوا ۴ یزرولوا رداق هغل انددب ز یرادقم ندا

 نع هعنعر ذع ناکوا هرخآ یا هوجو لع كلذو اندنع ةشادلا راذعالاب ضش :راحالا |
 | عطقل اناسفا رجأتساول اك ضقنربغ نم ةراجالا ضقتفت اعرش دقعلا بحوم لع یرذلا |

 هنال ةراجالا ضعت عجولا دازو دلک الاتربا اومجولادنع نسلا علعاوا ةلكألا عوقودنع هدي

 (هراجالا صعتنام لصف هیناخ ) اعرمش دقعلا بحومیلعیرط ا هنکعال

 ةراجا هپ هسا ردق وش یرکب و ورع نوچ كم ییادغب نالوا لصاح هدنسالرایرب دی زا

 هل هیواجتفآ .دعاملوا نرد هم سا دعام بوج نیرادقمرراوبزمورامجتسا هی
 راروب ردنکدریو یترحا ندیا تباصا هرادقم یرلکدح نداعس رجا دیز هساوا اله

 . زالو ا * باو لا * ییررولوارداق هکعد زرولا ییامسرجاامات ب ویا تعانق
 "ةراحا هرادغد لیکر دق وش لد هتماغ همولعم تدم یالرات نالوا هدنفرصت هلبا هباطدب را

 لث بولوا تبان هرکصندکدتا عرز ييادغب یخدورع .بودیا میلستو راا هلبا هه

 | رجا یس هرو هسلبا اردا نکا هدنمامت هراجا تدم هدعب بولوا توف ورع نکا نج

 تولا نطق ندامس لد هنتوف كلورعدیز هدنراکدتسا قلا نکا ب ورو هدیز ییامسع |

 مرولا یلثمرجا هلغلوا كأ ندام هرجا ىلثمرجا كلام نالو! لد هدم مات ندنتوف
 زالوا * تاوطا ۷# یرولوارداق هکعد

 | اذا نيالا ةباعر نکماف هم ولعم ةياهن هل نال كردي نا ىلا لثلا رجاب لب ع را و )

 ح ۱ ىلإ هلاح ىلع یعسلاب لرب هناف هکاردا لبق امهدحا توم فالح ةراجالا هذه تضقنا ||

 | .ةيقاب هدلاتمادام ىلوا ناکام لع هاقلانال ةراجالا نح قنا ناو داصخلا

 ( ةراجالا زوهامینقناررح )

 هليا هک راجا لد هنمامت همولعم تدم نوجا عرز لوقبی رب ناتسب كلم ورع دیزا
 تدمدیز هساوا مامن هراجا تدم نبدا لاردا لوقب هرکصن دکد تا عرز لوس و راتسا |[

۲ 

۱ 

Ora mas 

 بودیا رت هدندب هج دیا لاردا لوقب هدعب بورپ و هورع ییاعسرجا نوعا هروب رم س
 هلغلوا هیضقمتدع درح بویلوایضار ورع هدید م هرب و ځد یناثهرحا كن رب ناتسب

 زالوا ٭ باولا#ینرولوا رداق هربج وید هلیا علق كلاردالا لبق لوس
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 نکدبو هدیز یرادقمندیاتباصاهیارب ند هموق هترحا ورع هسالوا رداق هعفد ورع ||

 زالوا ی اوط ۱۴ رولو ارداق هغملا امامت ییاعسر >ا تويعا تعانق دیز .

 هعفنلا اد ماه فان لح لیسد نا ٥ ° رجالا تطقس هك ن ھ بنعاغ اهنصعناف (

 دجو ناو هرحالاتطسعف هل اوعلسللا تافن کل اناا عاقتالانمن .؟یل ۱

 اهضعب ق جخاسفنال ادا هردمب رجالا طقس هدلاضصعب ق بصفلا

 (نجالا ف هراده ( :

 ضبق ی دور۶ میلستو زاجما هورع لد هنمامت ةنسرب هليا همولعم ترچا ننمركد كلم دیز |[

 هلکماخا نا رج یا قلا تولوا عطقنم یی وص كنمرکد هدنمامت یآ یکیا ءیکصندکد تا

 RI ورگ كد هنماع هرس تودیا ناب رحوص هدعت بولاق لطعمهدندب كورع نمرکد

 ۱ تعاتفدب ز نکررب و هدي ز یرادقم ندناتباصا هیآ لا نداعتمرحا هرع الاح هسللشا |

 زالوا# باوا # یمرولوارداق هکعد مرولا امامت ییامسهرجا توی
 

 | هي هما ر دق وشهورع ينس هصح ند هنیفس ینیدلوا كلام كارشالا ىلع هلبا رع ديذ |
 : او هتهانک ۵ هس رب ندراغآتفو ییدموقح ترحا ٥ دکور اب "هراحا /

 رداق هغلا ندورع ی هموف رح ترحا ندلوا ماع هنس دن ز هسلنا لیح ًت

 ۱1 تناکاذااما اهنع توکتموا "دلحوموا اعم نوک نااماولختال ةرحالا سل یعرجالا (

 ۱ دنع هملاطب هراح ةمحم تک ناو لحالا ضع ام اهد هبلاطب نا هل ساف ۇئ

 ( ۃراجالا یف یواعطلا حرش ) ملک
 ییوندعلواناس ماناددع نوعا لوا هدنرلتم لح هلب کر ارپ ید ز یسلاها هب رقرب 1

 هدنراتم دخ كب هیرق یاها نوک یکیا نوا هلب رکراب د دیز بودیا راجتسا هشورغر ||
 5 اوا ٭ باول ا ٭ ی رولو ارداق | ند هبرق لاها یشورع یکدانوا درز هسلوا

 | هليا تعصلو زنعو هعلخلک هش دجسم نالف نوک يكنا هد هتفه هورع ندالع دیز

 هد دجسم لوا هنسیکیا جد ورع داکعد ی هری و سورف یشبتلا ندلام هک اس هد هتساا

 ۱ هل ا نددب ز ییاعسم رحا ورع هسلبا تعصاو ظعو ول او وک یر هتعها

 3 وا ۴# تاوطا ۴# یرولوا رداق

 ۱ روتک هلا هل هنیفس یادغب لیک ردق وش هدرابد لوا بوراو هراد نالف دسر ور دیژ ۱

 ۰ لوا هلیس هتییهس نوا كمروتک ییادغب لوا ید وزرع بولد م هر و هشاردق وش کا

 | هعراف نراامبمرر <| وزرع هسام هروتک هنسن هاغل وا عياض یادغب نکل ت وراو هرادد

 رداق هغملا ند دن ز یرادقمندنا تماصا هننرجا لقا كياهذ

 به ذق اهد یو اذن Ht انک ومل اهب به ذيل هیفسر اس الحرر)

 | ةعراف باهذلا ق ةّبلفسلاء ارک همزلد یلاعت هللا هج ردم لاق یش اتال دلو هنیفسلاب |[ :
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 (رجالا بج اي هين اخ) ءارک لقا
 ¢ الامو رجالا نم رح ًاتسملا ىلع بیګ امباب و

 هب ها ردقوش نوجا جارخا ینب روتر دق وش نشود هيا رد یورع نالوا لاد دیز

 هغلانددیز ییامسرجا ورع هسلبا جارخا بولاد یروعلوا دور ع بودیا راعختسا
 رولوا ٭ںاوملا٭ یرولوا رداق

 علستو راجا هورع هشورغ ناسکس زوب لد هنماقیآ لا نلرم كلم رونلواربعت یا دیز

 میلسنو راجا هشورغ زویکبا هور كل دهنمامت یا قلا هنب لزم لوا دیز + ا
 ندورع دی ز الاح هسلنا طضیا قلا لزءورع هرکصندکدا رو راعنسا ید ورع

 رداق دکعدمررپ و شورغناسکسزوب ورع هدکد تا بلطیشورغ يللا زویکبا
 زالوا * تاوطا * یرولوا

 يجول لجر دازف هطنح رارکاب اضرا هرمغ نمرج ًاتسا یلاعت هللا هجر دمحم نعو )
 | دنا ىه ةراجالاف هنم اهرج اف اضیا ارك والا حالا دازف هنمرحولا هرح اف ارک
 بحاصنا هق یناثلامامالان ۶ یوراملصاحو الذ ددعلا ءاضتقال یلوالا ت سنا و

 هدابز دساثلا نوکی و ال ددج ل ناو لوالا ضقت هراحالا ددحادا رادلا

 ( فقولا هراجالیق ۲ یف هیزازپ )
 اا ینیزو دنه ندمان رقا ن ؟رولک هد ز ورع ۶ هدقدلوا ردیک هرابد رخآ نوعا یلصمرب دیز

 ندورعدی زدسامهرونک ی نی زودنهدیزن ۳ بولدعهرب و هث اردقوش هک اسروتکهس زرولک

 ِ زالوا # باوطا # یرولوا رداق هغلا هتسن هنمان ترحا

 ی

 ۰4۰ ف نلوصما عماج ) كلذ دوحو ا یا قلعلاذا

 هر ه3اردقوش نس هود ردق وش ورع 0ا ننه رادعمر دز

 نکردیک اعم هلیاور# بودا لیک هل هود یټ هعتما بورب و هورع نیس رح >او راعتسا

 هسقارهد لح لوا یعاتم لوا ورع ںولوا هعسفنم هراحا تولوا توق دیز هدق رط فصن

 ا ا ن دورع یس هدا ز ندنطسو ندنرحا هل د هل لوا یم هبرو دز

 زرولوا ٭ ناوطا %* یرولوا رداق

 |ذب طقس و رفاس ام باس رجالا نم مل قي رطلا ضعب فرجأتسملا تامولو )
 ( تاراجالانم۷ یف هیزاز )

 بودیاراصتسا هب هق اردقوش كد هنمامت هنسرب نوګا كیا تمدخ هیودنکی ورع دیز
 بودیک راد رخ | بولب ربا نددب زورع هرکصذ دکدا تمدخ یآ قلا هدیز ورع هدعب
 بلطیرادقم ندیاتباصا هرآ قلا نداعس رجا ورع هسلک هدعت تویلک لد همام هنس

 یرجا كنتمدخیا ىلا یکیدلشا هرع ويد هلدعا تمدجخ كد هنمامت هنس دی ز ه دکدتسا

 ۱ ... زالوا # باو لا # ییرولوا رداق هکمامرپ و
 خرس رج و ) ةرجالانم طش قحا اتشلعامکفرجًاتسلالزم ىف لع ولو )

 ( هراعالا لوا یف

 ر دقّوش نالوا هینا بوراو هیارخا ةدلب هلبس هنیفسیسرورع دیز ندنسلاها ه دلبرپ

 < قیادغب #۴

 ایم

O ا 

 ی
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 شرف
 "هدلب هلتس هدیدسورع هلکعار ایتسا هر هق اردقوش نوحا كمروتک هرالوا 2 هدلب نیادغب

 هب لوا هدلب بوئود ورع هلکءاقیآ لیمحت هنس هنیفس كورع یتادغب دیز بوراو فر
 رولوا 3 تاون ییرواوا رداق هغلا ناه ذ را دیلاغ*نژ ذی ژولع هنلک» <
 تهذ او ىراكللا ءاق ةلوج اهلع لمعل ةدلبیلا باودلا رج ًاتساول ل اونافو)
 تحاو لج ربع نماب الغ تاهذلا رحاف كلذ یرکتسلاهقدص نا هلو ا ت مت

 ( ةراجالانم < ف هضالخ )

 راعتسا رلرا هه *هراحا هر ب هشباردقوشنوج كعاتمدخ هی ودنک هنسرب یورع دژ

 هدب ز هدیآ لوا تولوا هتسخ یارب هد هنس ءانا کردیا تمدخ هدنزورگ هدعب تودنا

CRAتباصا دیار نواهورعدیز هسلنا تمدخ هدن ر كد هنماع هثس هدر ر بویم هديا  

 هغلا نددیز امامت یناع رحا ب ویلوا یط مار ورع نکدرب و یرادم ندیا

 زالوا #باوخا# یرولوا رداق
 هسفن میلساب رجالا قسلو صیصتخاا اتق وم الع دحاول لمعي نم صاخا رجالا )
 هعفانع نال هربخل لیک نا هل سال و ع یعروا هتم د صح ریجاکل مب ناو هتم

 رط)او ضرلاک منام لمعلا نم عنع ام ریس اهد لب اقمرحالا و هتصسم ترا
 ( ةراحالا ن ررد ) لاو ھ نکعلا عنعام كلذ وحتو

 ذیدش ار دق وش نوا كمروتک هیهلکسا رب یادغب ر دق وش س هنیفس لو رع دیز

 لب هلبا دیز بویق هپ هنیفس یخدورع هرکصندکدرب و نیشب یم وق ره غلبمو راجتسا
 رلس رح تولک تسار هره رفک ییرح 2 دق رطءانبا نکردیک هلیس هبقس ورگ بویک

 امامت یروب زم غلبم دیز راهسلبا ذخا ارهق ییادغب كدي ز نالوا هدنگا هنیفش
 رولوا # تاوطا ۴ یرولوا رداق ه دادرتسا ندورع ۱

 هنیفسلا ترفاسف اذک ناكمىلا اذكه للم نا ىلع ةنیفسلابر دقاع ص نع لثس)
 حالم ةنیفسلا بررج ًاتسااذاو ةرجالانم اش عسي له قي رطلا ضعب قسسکناو |

 اوققعتوےھبلعرعلا لاهاذا و اه طسه ه ۳ رجالا نم قسد له اباهد ةمولعم ه ۵ رجاباهبف

 ةنیفسلاتقرغاذا باجا كاذ مکطااخ رهل ایناهضعب اوقلاف مهتعاضب اوقلب لناقرفلا
 (هراجالا نمهیادهلای اق) هلرجا الو دلعناعصالاهبر منصرغب ترسکناو

 هلا ره ؟دراحا دی هقنا ر دق وش هورع كل د هنمام همولعم ت دم نس هصرع كلم دیژ

 بودیا طبض ل د هنمامت هزوب زم ت دم یخدورع لسو راجا نوجمآ كجا ع رز لوق
 ورعهدک دتبابلط ند ورع ییام سر جاد ز هسلبالیطت بوی عرز نکنانکمعرز نکل

 زالوا ٭ باول ا ٭ یمرولوا ر داق هکمامر و وذ مدعا حرز درع

 هنم نکعلا اوا هيلع د وقعلا ءافتسان وا هطرشب وا لیلا لب دقعان یکسال ةر > لاو )

 نت ید سس > هنکسب لورادلا ضقول بف

 اعم هلیا دیز دنه تودیا راعنسا هلا er هی هک ر دقوش نلرم دنه یس هحوز دز



3 

 8 هردأق هغملا ی هر و ره ترعحا د دبر ده هسلوا هنگ انش هدلزیم لوا

 ۱ زالوا # باو لا # ییرولوا
 | اهرح ًاتساول ام ةلزع وهو اهلرجاال اولاق اه انکسف اهجوز نم اهراد ترجآ أما ) 1

 (رجآتسلا ىلع بچیایف هبناخ ) هنهط) وا هزل
 راخا هژبا همولعم را امور د هنهامتهنسز هللا بیش یسهصرع نانلوا ع افتنا هلبا یسدی ر

 هسلوا عطعتم هیلکلاب ی رس هد هنس ءاننا ۰ نکا هرزوا یرصدجد ورک تودنآ ملسو

 ۱ o رم وام اقا قو تو سد یهراحا ورع ال اح

 زالوا # باو لا # یرولوا ر داق هغلا اما ییاهسعرحا ںویعا

 اهنع عطهناف اضرار > ًاتسا لجر یف هللا هجر فسوب یبا نع هعامس نبأ ر داوتفو)
 | اجالا مصاخرف ۳ رعاه عرزب ناص دام ناک نالاق یش هراجالا نم ییدقواهد رش

 هیطعب و اه درب نا هلناکمصاخ ناک ناف اماترجالا اهمزلب دملا تضمیح اهضقنباف
 ۱ مداح ل ناو تا سا اهرحا همز مل اهبفعرز الاغ تناک ناو هیاسم رجالا ن ۳

 (ةراجالا نم۱؛یف هریخذ) اه در
 نوا كمروتوک هلیس هب رع نس هرخذر دق وش هيه دلب رپ یورع نالوا ی هبرع دی ر
 ورع بويت ه بدي ز بو دیا لیمح هنس هب رع د ورک نودیا راعتسا هب هار دق وش

 ییوربخذ بونود ندقب رط هلک جا فی وح را هنسکض عب نکردیک ه یهدلب لوا هلیسهب رع
 ها هنسن هنمان ترجا ند دیزورع هسلبا ملسن هدب زو در هلمحم لح

 زالوا # باوا # ییرولوار د اک
 هب داعقد ؛رطلا فصن لب اذکعضوم یلاهطنلانم ارقو اذک ل مح اب راكم رحًاتسا)

 (فباد رجأتسا رخآ ع ونلیمق هیزازب )رجالا بال لوالا ناکلا ىلا

 ها ترحا نار ذو وش نوح تد لاعا نکیاعاق هدنرانب حاکت یدنه یسهحوز دیز

 ترحاند دیز دنه هسلنا تم دح تویلشایس لاا تدمر ید دنه تودیا راعتسا

 زالوا ٭ باوا # ییرولوا هرداق هغملا هنسن هنمان
 اهلرجا ال تببلا یق لک الا دارا ناو رجالا اهل رخ اعبب دارا نا رل هتحوز رحاتسا)

 (تراجالا یی بخ رس رجو) زجل همدم هنأ رها رج أتسا( ةي زار ةراجانم)
eهرلب روس « دن راق دلوا رروتک نویق یروس ر دق وش هلوبناتس  

 راعتسا هبهش اردقوش نی رانوبق ددع زوّمطرونلوارببعت سوک كدلاخو سس نوش بال

 الاح رلهسلک هلوبناتسا بودیاتلالد ه دنکوا راب روس رلنوبق سوک لوا هرکصندن 0

 زا دلاخو سمغد هدنرلک دتا میلساو عفد ءدلاخو رشب یرلنوق مش لوا رک: و ورعو دیز

 ۱ : ززالوا # اولا * یزرولوا رداق هلا: هنن هنعاننرحا ۱

 (:دسافلا ةراجالا ف هیناخ ) هلرجا ال ءالا هعیتف هئاشب به ذل ةن ةا رج ًاتساواو ۷
 زوج ال منغلا اهب قوسبل ةلالدلل اشیکو ا ةعبت هاش رحأتسا اذاو

 (ةراجالانم ۱۵یف یناهرب طبحم) " ۱

۱ 

۹ 

 هم دز



 ۳ یار
 نوعا كار غح ويقرب هلوقم وشرادقلا مولعم اضرعو الوط ه دنس هصرع کلم دیز

 ادي ز ید مشب و رکب و ورم هدعب بودیا راهتسایرتشب و رڳو ورک هی ها ر دقوش |

 | ن دیرجا یراهبرو را هسلوا توف راروپ رم نیدعا ماع نکل بودیارفح وبق r های رج |

 - ر داق هغلا ند هز یرادقم ن دیا تباصا هرادقم یرلکدتا رفح

 رازولوا 3 تاوللا # یزرولوا ۱

 عارفلادعب بلا تمدهناوا ءانبلا مدهناف هرادی ارب رەوا ءانب شیلالحر رخ ًاتساولو)
 هیانح رجالا هلف خارفللبق تم دهنا ناو الماكر حالا هلف هنع

 (رجأتسلا میلستق ی جو )
 هلي رلعد هبا مس هرخ آه ورع نالوا لالد هليا ترجا یلز هرب ند هکرت یس هنرو كنافوتم دناز |

 رکب هلی نها هنرو هدعب بویم ه دیا عیب نکل بودیا ضرع هعیب نوک نوا یلزمم لوا ورع
 مدیا ضرع هعیب نوک وا ورع هسلیا میلستوعبب هرخآ ةمول هدنمن یرون زم لزم لالد

 زالوا 6 باوطا ۴ یرولوارداق هغملا هنسن هنمان ترحا وید

 ماعالا لع وه ر دقیاف اذكر جانم كلل نأ ىلع قعيض عب لالدل لاق لجر لزاونلاینو) "
 طاف لاق هلل هجر ثیللاولا هیقفلا ذخا هپو یش لو الل سل رخآ لال داهغاف

Sa a a aa lk a 
 ةراجالا خفف لصف

 راعاهلرا هک راجا هورع لد هنمامت همولعم ت دم یناخ فقو یتیدلوا یسلوت» دی ز
 ESE و ةراحا هساوا توف دز ۵ دل امامت لق هرکصندکدتا ملساو

 زالوا ٭ باول ا # یرولوا ۱
 لوتمویصولاو لیکو لاک ال هریغآ دقعناف هسفنل اه دقع نا نیدقاعلادحا توع حس۶ و)

 (هراحالا ےس ین دعب سما ر دص ) فقولا
 هرکصت دک د تا حلسنو راحت ہلا هک هراجا  د هنماع هنسر هورع ناخ کاله دب ز
 انب لوالاک یناخ دیز نیدلوپ هراجا حمد هدعب بولوا قرح ناخ ه دنروره یآ حاقرب
 هدملا مات لبق نکیغوب نيد رذع دیز هدکد نسا قلوا ف رصتم هناخ هدندم "دیقب ورعهسابآ

 زالوا # ںاوجلا *X یرولوا ر داق رس ی هراحا ۵

 رحأتسلاداراف رج الااهانب و ةرحأتسلارادلا تم دهنا اذا ىلاعت هللا هجر دمع نعو)
 حسب نا لیقرج الااهانیاذاام كاذپ دارا هعنع نا رخ الل نكي م ةدملا ةيقب نکس نا

 (هراحالا محسف ین هی دنه) نانغصاقیواتفین اذک ةراجالا رح اشا

 ےلستو راجتا ل د هنمامت هنس حوا هبا هعګګ راجا هي هج از دقوش یطزکد كلم ذیز
 ییوصو بویلوا مدنهنم نمرکد هدعل بودا طبص مرک د دنس کیا ورع هرکصندکد تا
 ییدرکد هنسرب توبد مدا حق ییهراجا ورع هدنابع ل دیز نکتا لکد شاوا عظعنم|

 هرزوا ر رح هجو ورع هدک دنا بلط ن د ورع قینرجا كيهنس ج وا دیز الاح هساعاشا

 ر د اق هکمامریو اماعویذ م دقلشا دنسرب یم رک د بو دیا دّیع سف
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 " زالوا * باول ا # یترولوا ۱
 RAM ناک رادلانم تدب مدهناوا طاح اهنم طة ف اه ضرقو اراد رج ًاتسا لجر)
 تعلاب درا هلرع اذه نال دتبیغ یف هن حصلالور > ka TEE اجالا محسعب نا

 دنع رجالا طقسا و هتیعو هترضح یوم ) ناکرادلا لک مدهنا نا وا

 (رجًتسلالعرحالا بجا يف ةراجالاف هیناخ ) لكلا

 اج تاک دکدروک یناخ ی یر ند ورع نیدهروک ینناخ ورع دب ز

 زواوا # باوا > یبرولوار داق هعسق یوهزاحا هلا تور

 . (هراحال نعق هب زازب )رخال شان ةن ورا رابخو)

 ورع بودیا ملسو راجا هورع هژباهمولعم ترحا لد هنمام هنس ح وا یل م كالم دب ز

 یب راکزدنالواهدنهاناو طوبورق نب راهتخت هم“ و د کلم نکا بولو ۱۰ نکاس هنسربهدل بم

 بروتوکه ک اح یورعدی ز هشالوار داق هعنم یورع دیز بودیا بب رت لزم هل عطق
 رولوا ٭ باو ا۴ی رولو ارداق هکمردتب اےک اح ییهراجا هدم امامت لبق

 هعفد ىلع ر دعنال كلالاو اره اط ابی رک نرضرال اسم رجأتسلاو a لجر )

 (تاراحالا یفیواتفلارهاوح ) هتهسفد کالا نکا ةراجالا ز مسف قرذع اذه نا

 ناموا « دنف یصن هلیا وپاط كت هتسک تولوا ن 7 E یسهب رقیرابی هابس دیز

 لسو راجا هورگ هما ر دق وش ل د هنماغ هتسرپ نوتا كب ع رز یادغب یالراتر

 هدلا ما لىق ودر دلک د ج ا ییسضارا یراو یه اس ور ه رکصندک دا

 زالوا < باوا * یرولوا ر داق هتعسف یب هراجا

 کام ناك هل دعا ال هدادعتسا هلباقع عاطقال هعفنم كالم ىف ید ادعطقاام كلذكف)

 (ةراجالا نم ۲ن ماكل انا ل ) اضیا ةراجالادقع وهف ذه ضوعب اهکیلع كلف ضوعب ةعفنمل

 اهت وا یلاعت هللا هج ریساق ةمالعلا یفاف مامالا هعطقاام وهو عطا ةراجا اماو

 ) AE نفلاق ندناق لوقلالیق هیشیت هاشا ۳

 راصتسا ۱ ی وش هديا ندا ناب روهش د دع لرم كلم ورع دیز

 ارا دیز هسنک ا رخآ ب وغارب ه دلم ی دنه یس هچوژ هر کصندک دتا ص قو

 زالوا #باو لا۴ یرولوازداق هج ارخ انداز می دنه هجو رغب ورع نکیآ هدراد
 رحولل سالف رادلا هنأرها لرو رج ًاتسملا باغف لجر نم ةرهاشم اراد رحًاتسالحر)

 هبحاص نم رضحت رغب ةراجالا حسب نا هل سیل هئال اه جر نا
 (تاراجالانةيماسلا تاعقاولانم )

 هم ةراجا ند دنه ل د هنمات همولعم ت دم نوعا كا طض ی دنکی اجر دیز

 .دنه هلا ےلسدو راجا هورع لد هتماغ هرول رم ت دم یاج لوادي ز را تسالا دیر هلبا

 3 لبق ییهراجا وید مريو اضر هنکب دنیا راجا هورع بوی طض یدنکدی ز یماج
 زالوا ٭ باوا * وتو نا مج هدلا

 E کیف نا 7/۳ دحاو ی گم طر ناق لمعتسلا فالتخاب فلتحالامو راتعلااماف)

 یوا ٠
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 (هنعلا ف هلثمو ةراحالا یف یسدق ]۱ خوام )

 1۴ :د رفت یز راک دنه هدق ذاوط ی کو فقو نالوا هدنس هراحا ت ل دنه

 زالوا ۶# باوخا ۴ یمر ولوا هر داق هربح هب یلوتم ولد

 رج ًاتسملا لبق نم ءالتما ناک راونراد) |بحاص ىلع نوک ج راو هعولابل ءامحالصاو)

 )اتش 1!لعف ناف اضدا ارح اسلا لع لكلد نوکنالو کالد لع رادل ا بررال ن کل

 رادلا بر كد لعف نا رادلانم ج رم نا هلو هرحالا نم ثسْلصال عرب

 (:راحالا هک هنناخ)

 هر د اف هس ېب هراجا دنه هلکماقیا غي رفت یزپ راک للوتم ه دنروصوب
 رولوا ۴ تاوخا # یمرولوا

 تدم نوعا كم ع رز لوقب نس هصرع ناتسب نالوا « دنفرصت تع هلبا قاط دیز |
 ع رز لوس جد ور توذنا میلسو راجا هورع هلا هصکک ةراحا ل د هنم امت هم ولعم

 بحاص هلغلوا هبضتنم هراجا بولوا توف دلوالب دیز نینعالاردالوش هرکضتدکدتا

 تودیاءارت هد هصرع هد لاردا لو قال و هلا علق كاردالا لبق لوق تكسرابدهورع ضرا '

 رولوا * باوا »< یرولوا رداق هکعدرب و نلثمرجا هک ان
 دنرو لع ناك ةراحالا ةدم ءاضقنا لیقرح ًاتسلا تام مث اهبف عررف اضرارحًاتسا لحر)

 زا رحولا تامول اذكو راذعالا صقتنناک ةراجالا نال ع رزلا اردنا ىلا رجالا نمیعسام

 سابقلا ىب عرزاو ةراجالاهدم تضقنانافعرززا ردبنایاهراخالا قیترح ًاتسلاقب و
 تّش ناو لاطاق عدرا ما ا5ا تنش نا لاقت ناسصسالاقو عرز اعلق رج اسلام وب

 ضرالا لثئمرجا ضرالابحاصل كياعو ارد نا لا ضرال ق هکر اف
 (ةناطل نم القن ىورفنالا هراحانم) ا

 ذی هل زدق وش یس هود ردقوش كٿي ا ی هلک ەق رس را ماش ْن ند فغرکم یکم دز

 | تورد هرلهودلوا ی . زراعت دز هلعت تور و هورگ نیل ی روم 0

 س س تم و یس هبرو هوا هتم هراحا دفع هلسوو بولوا توق دب ز ه رکصندک دلک قانوق حوا

 هدادزساند ورع ییادعام ند رادقم ندیا تباصا هعانوق حوا ندروب رم غلبع

 4 ٭ باوا ۴# یعرارولوا رداق
 ا هحو ا ر نیدعب | هراحا روع اددع هلا ورع رو درو

 ندروب رم علبه یسهبرو كل ر الاح رادسلک هماش بوش ر هراهود یکىدتنا راعتسا ند ورد

 ود تالوا نماض ییادعام هلک < سس یرادود توت لس تلط ند ورع نیاهعام لوا

 رزالوا #ب E ارداق هربج هراروب زم
 (دراجالا ین ك والا یهتا دا رر و واس و

 هرکصن دکد سا راعتسا لد هنم امت هنس نوا نوچ كعا تعارز ییسهصرع كورع دیز

 رولوا #بآ اوط# یرواوا | رداو هس یهراجا هسلبا ارت ءارزهلکلاد ز

PINله الصا هعارزا زب نا هل ادب ةمولعم هدم اهعرربل اضرا و  



 دیک

 (میشنا یاواتفنم) كلذپ ةراجالا حول باجا ال ما ةراجالا سف
 ردق وش هدیآ نیدقلوا نام روهش ددع یاکد فو مس هدنفرصت هلبا نیتراحا د ا

 دا ورع هرکصندکد تبا طرضیا اقر جد ور ۶ میلسنو راج  هورعهیدشا

 فصت هسلباراخا هرکب ن یو فن یاکد دیز هدقدلوابناغ بودی هراد رخآ

 شلوا دقعنم یراجا هرکب بولوا محسن یر اجا هورع ه دنرورم رهش
 رولوا * تاوطا * یرواوا

 ۱ نهشلاسآر 2 ات دنع هد امهم لکلو رهش لک دنع دقعنب اذکب رهش لکرجا)

 الاهلاامهجر فسول ییادنعوهقینح ییادنع : ۶ الا هيغل امهدجحا فولو

 E اب رهذلا یضف ره شلا ضعب یف رخ آ نمهبحاص 7 هول رحولار >اولواضیار 2 هزا

 هبل سف داراف ر اب عا نیک هللا هجر هفینح وبا ل اف اذکو یاالا دوعت و لوالا

 ٠۰( یف نیلوصف) لوالا حسن او هربع نم عاب ولف جم هي رشم

 شورغ زویشب هک اس هليا انب هرزوا هچو وش هلبا ل هتسارک ی دنکی لزم هراجتو رع دیز
 یلزم هرزوا ررح هجو هلیس هتسارک یدنک بولوا یضار جد ورع هلکعد مهری و ترجا

 هلک ا عازنو یوعدوید ی دتک رخ هدا ز ندشورغزورشب ورع هرکصذدک با ان
 موب كن هتسارکب ولوا ره اظ ينيدلوا شورغ زوب قلا هدقدنلوا موقت یک اینبم كلان

 یشورغزویبتلا ورع هساوا شورغ زوی خد یلثم رجا بولوا شورغ زویشب ید هدلاخدا
 رولوا #< باول ا ۴ ی رووا ر داق هغملا ند دیز

 حدا ىن زوج حج ةراجا هريغنم هرجآو ل ةدساف ةراجا رج أتسلاو )
 (عاشملا ةراجاف هیزازب )

 نیدعاوا ناب نینس د دع ېب هناخرذب یرلقدلوا كل ام كارشالاىلع دنهو ورعو دز

 هنسزکس ییهناخ رذب لوا ید رکب بودیا میلستو راجا اعم هرکب هبذ | راد وش هدت نس
 هاکی تا حسف ییهراحا هدنرخآ كيونسیم نکس یرب رھ ند راروب رم ی زدکد تا طض

 رذع دی ز الاح هسلبا طض نوک شد ترد ییهاخرذپ لوا جد ند هنس ی زوةط رکب

 رحسف یب هراجا هدنس هصح نیدلوا م ات هنس ی زوّعط نکیغو ن نر

 زالوا هم رولوار داق
 نکس اذا هناف هلوایف نکس رهشلکقو طف دحاو ین مع اذکب رهش لک اراد رجآ)

 ر ذعد الا یصقتب نالا هحرح نا رجول نکیلو هذ دقعلا ۹ انا رهشلان م هعاس

 نهو یاثلا یهشلا یت: ینکسلاب من دقعلاب اھیف یضارلا نال هلوایف نکس رهش لکاذکو
 انطاامهنم لكل اورا pe هللا مهجر ني رخ ًاتملا ضعي هیلالام دقو سابتلاوه

 لولا را و رهشلا ۳ تلد نال اهم و و لخا دلا رهشلا نم فو الا دلمللا ف

 at هدساغلا ةراجالایق رز د) ج رح ع وا

 ج فقولا ةراجا یف لصف و
 دا جوا یوب یناکد لوا دیز یسلونم كناکد فقو نالوا هقسارمشیکیایموب و لشهپخ از

 + ترجا
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 رواو * باوا * یبرولوا راج كا راصتسا ندیضاق نوکسفت هلباتیرحا
 قرط یلوتیال دحاولانال زوال هسفنل هفت نم فقولا ضرا لمقناد ۲ فقولا نلوم ) ۱

 ( قئاررح فقونم) نیتناب دقجلا مف ها ییقلا نم ماهلیقتادا الا دقعلا
 یرف هشورع زویتلا نالوا شم رجا كد هنماع هنسرب یاج فقو ییدلوا یسلوتم دیز

 مامتلیقرکب هساوایوتمرکب هنیرپ و لزع ندتیلوت دیز هدعب بودیا میلستو راجا هدنه
 زولوا # تاوطا * ییرولوا رداق هرجا هرخآ بولا نددنه یاچ هدلا

 لثلارجا نمک بالا ةفينحییادنع نج ۸ هشباوا غلابلا هنبانم فقولارادرج اذا یلوتلا ) |
 اذکولاعت هللا هجر غی وای کم ۂیالارخولو ابهدنع ےص ةع ول یصولاعیبک
 نم نیواک فو هيف برخ ا ین ینعمو ال الاو حص ارخول هسقننم رجآ یلوتم

 هنم عییوا ادعاصف رشد ةسبگ ءسفع یواسیام یزشی نا ةيربطاریسفن و فب هبو
 غي هب و ظفح ادهو ال اهقوفاع وریخ وهف هرشعب رشع هسجخ یواسیام هسفن لام

 ( ۲۷ ف هداع )

 لد هنماع هنسر هورع را تا ناصه ندنلثم رح یناخ فقو یتیدلوا یسلوتم دیز

 ردات هراکما هرخآ هلیلشرحا یتاخ نودیا و ےس 5 مدل مات لبق یب هراجا دیز هسلباراجا

 رولوا # باو لا # ا
 لمعت ها و لثلا رجا ماع رج اتما منا لیلا ر جا نود ارجاول یصولا و ىلوتملا نا )
 كلذکاهنا ٥ هرحوذی طأاعلا ربخاناف شحافنیغب اهنا یداولو ۵ رخا ىلا ففولل عفنالاب

 (نتاراجالاباک ل را ی راصبالارپ وتحرش رات ا رد)اهخس

 نوا هپ یا نوا قلنوا # باوج لا # رد رادقم هن شجاف نیلغ هد هراجا هدنر وصوب
 ردقملوا راصتساو راجا هنوا تلكبا

 ( هراجالانم ۱ ف یواتفلارهاوح ۱ هدزاب هدب هردقم هراجالاق شحاغلا نیغلا )

 راح راجا هدنه یس هحوز هللثمرحالزیم فو ینیدلوا یسیلوتم دز

 زالوا ٭ تاون # ی رولوا

 لزم ید دنه بودیا میلست وراجتا هدنه هلیلذم جا یروب زم لزم دیز هدنر وصوب
 ءانب هتک مدع كن هراجا ورع نالوا وتم دنیرپ لدیز هسلبا فرصت و طبض تدمرپ
 بلط نددنه لثمرجا هد هروب نم تدم كلم بودیا راجا هرخآ بولا نددنه لّرم

 هرداق هکمانرب و نلثم رجا هلغمالوا ههگگ هراجا درحم دنه هدکدتیا

 زالوا #باوملا ۴ی رولوا

 فقاو طرش فالخ یسیاوتم یلزم فقو نالوا هطورشم یراجا هلبا هک هراجا
 زالوا # باوا < یرولوارداق هراحا هلبانیتراجا

 عراشلا صنکف قاولا طرش مالسلاو ةالصلا هيلع ةلوقل هعابنا بج فقاولا طرش )

 | (فقولا ی هابشا) هب لملا بوجو قیا اب
 ردق وش هد هنس كد هنمامت هنس ناسقط یراناکد كذیک ر دقوش يیيدلوا یسیلوتم دیز



 Yi} را
 E ط ةراحا هي 70۳ راعا هرآ هنسک جاقرب ب هلا تزحا هجا

 بونلوا تج هلر ک اح ےک دتحکلروب رم دقع هرزوایلوق كماما نالوا بهاد هزاوح

 را هسلبا طض یراناکد لد هنماغت هروپ زم تدم را هنسک ل وا تورو كس ید دیز

 رداق هراجما هرخاو طض یراناکد لوا ورع نالوا یلوتم هنیرپ كد ز الاح

 رولوا # باو لا # یعرولوا
 نالوا یلثم رجا كد هنهاع هدسرپ هورع الوضفو بودیا طبض لغت لزم ففور دیز

 فوو هلا هدنماع هنس ند ورع اهاع یاعسص رجا تودنا e هر هدا ردقوش

 رداق هغملا نوا فقو نددیز یروب نم علبم رب کب نالوا یسلوتمروب زم

 رولوا ٭ باوملا # یرولوا

 رجا كلذناکنا ةدهعلا نع رج ًاتسلا جرخ رجالا یفوتساو فوق اراد لوضفرحآ
 فقولا ىلا هدرب لاقف فقولل ما دقاعلل رجالا نا لثس مث لثلا

 ) كالاما ربع ةراحا ف هنق )

 هرکصن دکد تاراععتسا ندنسلوتم هلام صت ؟هراحا لد هنمام همولعم تدم یاج فقودب ز

 راجا ا كد هنماع نم س زن نوا یاج هلکعا دا رەس هراد رخآ دیر

 هدنماع ان یرکب او نوا یماچ هدکد لکن دراد رخ آ بز لاک هلا حلسو

 رولوا 6 تاوطا# یرولوارداق هطبض ودنکلد هنمام هروب رد تدم تولآندرکب

 + ةدسافلا ةراجالا باب

 نوڪسفت هدنغاربط هروب نم دصرع ورع هدقدلواردیاراا هورع س هصرع كلم دیز

 هروب رم "هراحا هسلباعلسدو را ګا هورع كد هنمام همولعم تدم هرزوا قلا تنوسک رک +

 زالوا ٭ باو لا # یمرولوا رهخ
 جا نابللا ی نا هلك ن للا و هراحالا جعل اه نیلیل اضرا رح سا لحر)

 عف عت نا بال ن ا ل ناو عضوملا كلذ هيد بارلل ناکنا ض اا كالا

 نامالا یع "ی :te ضرالا عم 2 ناکناف ضرالا عفنب الد ۰ نکن منا صضرالارج | نانللا

 هدسافلا هراجالا ف ناص اق 1

 رداق اک بولا ندرع ی هصرع هدا ماع لبق دب ز هدیروصوب

 ِ رولوا *تاوم لا # یرولوا

 كالنذوم هددهمم هنلکنب ' هورع OT دیز قذوم كف رشدعسمر

 هدد لوا ورع ٥ رکصندکد نکب وید م هریو ترجا قلا ردقوش ندا رک اس هلا

 یزولوارداق هعلا نددب نیا رحا ورع هلک دن ز هدول تودنا تن ذوم هنسرب

 عا زواص یاس رولا لثمرجا # باوا #

 اوتفاو هدلابرض a انامز نعد موبلا نأرةلا ملعت ىلع راعتسالا ۳ (

 لثلار جا بوجوب اوفا هدملا برض مدع دنعوا دات مدع دنعو يع ۸!توحو

 :  (هدسافلا ةراحالا ق ةنادهلا حرش ةيانعلا هراحا قم) +

 دی زر
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 عرز یادفب ر دق هزره هیالرات لوا دیز هدکدتبا راصتسا ند ورع یتسالرات ورع دیز
 هراجا دع هرزواكءرب و یا دغب كنشرب ندیادغب قج هلوا لصاح هنشاب لیکر ه هسردیا

 ندلوصحنددیز ورجع هدفدلوا لصاح لوصحم بودیا عرز ییالزات دی ز « دعب بوناوا
 < اوج لا # ی زولوا رداق هغملا یادفب كنشرب نوح ع وررع لکه"

 نما زواحم ناعسرولا لثم رحا ۱

 نوکی نا ىلع ةطنلا هب نعطبل ازو رخ نم لجرلارح ًاتنبنا ناعسطلا " ات
 وا هطنخا قیقد فصنب هل نڪ ےطیل اناسنا رحتسا وا [ههیفد نم" ر هحاص]

 ف رفق نع یهب مالسلا و هالصلا هيلع هنال دساف وهف كلذ هشاام و هعب روا

 هنال لثلا رحا همز ناعطلا رمغق نعم ىف هنوکل دسف ال غ( ةراحالا نم ٩ ف همخذ )
 (رومأملا نامی هل ضف تاناص) تاراحالا دسافق تحاولا

 از 1 دوا قبر هرزو ق لوالدي ز یسویم قجهلو لصاحیتسهعاب و خاب كالم دنه

 یرالوص عو طض هتسرب یی ها وخا ید دیز بودیا ملسنوراجا هدب ز هب هد اردق

 ف هلغمال وا مد یراجا هرزوا رز هجو كن هاب و عاب دنه هسلبا الهتساو ذخا

 اداب ندنلثمرج اكنلع لد ز ندنرلوصح كن هاب و عاب بودیا در هدیزیروب زم

 رولوا ۴# باو لا #< یرولوا هرداج ین وصل هدیز

 رج ًاتساولاك هلطاب نایعالالالهتسا ىلع ةراجالا یلاعت هللاهجر یواعطلا حرش قو )

 یرلارجأتساوا اهنعسو اهنبل لک أبل اهغرجأتساوا اهرام لک ابل ةمولعم ةدمىلا امرك
 نلطاب هراجالا نا یف جم رص اذهف یھت ةراجالا حصن كلذ هبشا ام و عاهبلا ىعرل

 ااا هال )۷
 | هسلبا راجا هرکب نس هعیاش هصح ندناخ یتیدلوا كلام لارتشالا الاي ۶ دز

 زالوا ۴# باوا ٭ ییرولوا ج روب زمراجا "

 aes >1 اذا هنا ىلاعت هللا امهجر هفینح وبا صن هعم اح ین رکل | لاع )

 تلق مسقیال ام و مسقیاعق دساف وهف ینجا نم هبصن نیکی رشلا دحا رجآ وا
 ىضاقلا لاق و تایفالخا مظن قوه و لطاب هنا صعب نع یکحو دساف هنا قیافلساق

 RL و یلاحت هل هجز هفنح ىا لوق قدس میالامو مممقیایف عاش؛ةراجا مامالا
 (اغب ولطق ن مساقل یرودقلا حک ةراجا نم )

 همدغاک وش نوعا قعلوا هیجوت هک اب هسردم هتسلوتم ورع هدلوا لولخهسردم فقورب

 ید لوتم بود 7 یورعزو ۳# هس رولوا هب لو ضرع ر زاب ضرع

 ضرءںوزاب كم ءانب هروب زم لوق ويد ردع د شورغزوب هبللوتم ورع هدقدزا یضرع
 تر رص ضرغ ی وتم ورع هدقدناوا هبح و ه E هرلومعم هدتلودرد

 هلفمزابكسع هرزواررح هحو درحیلوتم نکیا یضار هکمرب و یسورغ یکم نالوا یلئعرجا
 ٭ باوا # ییزولوا گه هورعود رب و اماغیسورع زوي

 نم هدیا ربج هب هداب زرولا یلثعرجا

OTE SIE. 
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 ا ااا اط 2 رعلاوآ ةیسرافلاب انغ هل تكل الجز رج اتساولو )

 نيب نا زوج ذیوعتلاو رحسلا هباکلرح أتساولو)) هب ره ظلاف اکر جاب احیا اباک
 (هراجالا لوا ف ىناتسهق ) ةينملا ناک طخ او دغاكلا

 ارج انا قعا ب ويعا راجا هورج سانپ نالوا هدنساتروا كنس هصرع کام دیز

 رگ هسلنا راشا هورع نوحماكعا تعارز نس هصرع نالوا هدنس هعد را

 ۱ زالوا * باوا *# یرولوا

 اذکو ةراحالا زوجمال ضرالا طسوقراهالا تناکناراعا اهف اضرارحاتسا لحر

 تناکناو ةعرازلا زوحال دلماعم هبا اراعالا عفدی لو رابهسا اهو هعر رم هضرا عفدول

 ضرالا طوق ناک ناو, ةعرازملاو ةراجالاتزاج ةانسلا لعضرالایا ونق راجشالا
 ةعرازلاو هراجالاتزاج نالوحوا لوح هيلع یضم هيلاتلالثم نانربفص ناترضسوا هرصش

 رضي اهلطو ضرالاذخ اب روح دکق ورعاهلذعطلانال زوال هع طع رها تناکناو

 هینبالا تناك ناو ةيطعلا ةرجشلا دل یهو ةينبا ضرالا طو ىف ناکول اذکو ضرالاب
 ( هدسافلا هراحالاق هبناخ ) ةراحالاتزاحضرالا هبحانق

 لشوراخا می معنا زدقوقت هورع نوصا لعاب لا توکع قبوض كنسویقوصر دیز
 اد و دیز هسلوا شمسک حج رکب وکج ی وص كنویق لوا ت دمرپ یدورع بودا ||

 زالوا * تاوخا * یرواوا رداق هلا ه2ا ردق لوا

 دی ز یروب رم علم ورع تالا ازا هنمان ترحا ندور ٤ دب ز٥ دیر وصوب

 رولوا ۷ تاوطا < ییرولوارداق هدادربسا

 هدنس لطف ورعتولوا کاپ اس ی دنک كد هنماعهنس حوا هدنلزمم تالم ورع دیز

 هحووب زا هسلنا هزاحادقع هرزوا قلو! نکاس كل د هب هنس جوا؛كلذكه دنلزمم کالم دز

 ز الوا ٭ باوا # ییرولوا هحکګ هراجا هرزوا
 هدعب بولوا نکاس هنسر هدنلزمم كلورعدب ز ءان هپ هراجادقع هرزوا ررحګ هجو هدټروصوب
 هعنمىور 2 ندراګ رخآهق.دلوا مامهنسجوادیز الاحهسلنا دا مراحم ی هک

 زالوا # باوم لا # ییرولوا رداق
 باب ق هینق ) زوال كاذ وح و هل رادپ اراد وا هل ضراپ اضرا رج انسا ول هنا یربالا )
 (۳۰ ىف نیلوصف ) 4 دسافلا ةراجالا حسف امهنم لكلف ضرقلا ضرقتسلا رامجتسا

 ٠  هملعو ةعقنلا نام با #
 هانا لامعتسا تدمر نسننذا ورع ین رکراب نالوا لالغتسالل دعم كتب راکم ور# دیز

 ۱ لوق ترحا درج دیز هدکد تا بلط ند دیز اثم رجا كرکراب هد هرول رم تدم ورک
 زالوا # تاوطا # یرولوار داق هکمامرب و وید یدعلوا

 رحالم دتسلا لع هرج وب رمو هل تسب ةصروثلا بحاصو هتلگوا ناسناروت ل عسا )|

 & EE نماهنم )اهل ەتددعا هزاتساب لاق نابهراجالهدع!ناک نا للا

 هجدیا ند ءاد حاالت ییالرات : نالف هدکدتا بلط ضرذ ها ردق وش ندورع دب ز

۳ 

 ا



 هک ۷ ۳۶

 عازر هنس یکسا یالر ان بودیا ےل هدیز دا ر دقلوا یخدور۶ع هلکید هلی تعارز"

 ند ور ییلثم رحا اا ا ات هدفدلا رع نالراب مت باز تی اک | دن« کصت دکدتنا

 اوم هنکسا اذا لثلارح 1 اب ۳ 1 ضرر لا راد نکسول ضرةملاو را

 ۱ ) هدشافلا | ةراخال این E نیعلارون ( اناعال ضر ملا عقن نع

 هطوا رب هورگ توبلشا هدنلزم لورع تدم رب هلییلط ورع رسالوف رخ زا ی

 رولوا # باوجلا »۶ یرولوا رداق هغملا ندورع لم رحا كالع دی ز هسلدا انب

 لثلا رجا بجو هعنصلا كلت افورعم عناصلا ناکو هرج ًاتسي لو اتش هل لول اهنو)اآ
 ( تاب نفلانم لیلا رجا یف مالکلا یف هاشا ) فی هو دم لوق للع

 نددیزدنه هبیلوا " نکاسنتیشذاء تكدنهتدمرب هدنلزم نایلوا لالغتساللدعم دنه دز

 زالوا ۴# ا اولا * یرولوا هرداق هعلا هل هندایرحا لّزمم

 لزم لصا نع نکل بولواشلوا نکاس هلا هراحا هد زمم لوار هنسک صعب هدیروص وب ١

 ر هسالوا شغاوا اشا نوعا لالغتسا دوخا ب ویعاوا ان نوعا لالغتسا روب نرم

 زالوا تاو ا یرولوا شلوا لالفتساللدعم هلکلرپ و هب هراجا هتسینا
 اهارتشاوا كلذل اهانباذاالارمکاوا نیتنسوا هنس ةراحالالالغتسالل ةدعمرادلاصتالو )

 ىزشملا قح ىف لالغتسالل ةدعم ریصتال میابلا دادعاب هنا ةعالا متراشاو تالدل

 0 تان نمتاقرفتا هزار )
 | هسلناتعارزو طضالفتسم الغتدمر یی هصرع یییدلوا كلام اکارتشا هلبا ورع دیز

 یسهصح ندضراناصهنندیآببرت هلتعارر لدبز هدقدلا نسهصح نس دصرعهرع

 رولوا # باو لا ٭ یمرولوا هنیعض هدیز
 دفن نص#تلثلاوآ عب راب هما طب نا كيسو هربع نیب و هندب هک مته اضرا عرزر)

 هضرا ناصعب همرذل نکلو كلد کل هنا خلا عضوملا كلذ فرع وھاک ضرالانم

 rf) ف یداع لوصو ۲ ناصهبلا اهد سنا هست رادعع

 كالهتسا بولا ی رح >او رانا ه هزل هم :نکص عل تدمر و ذخ ااص۶ی :رکب لود ورک دی ز

 زالوا < ناوطا *یرواوارداق هنیعطلهدیز ییهکلهتسم ترحاهرع هتسلنا

 زالوا فط د هدب ز ن کل

 قدصت صقنام ن 2و لامعتسالا هاتف هزحا ذخاو ه هرج او ف ار ی تصعاذا ۱

 ر>حالاطقس طاق اتا نفرادلاتصغناو ) تصفغلا ل ا ( ۳۷ ۵ ۶ زحأب

 یاغالاعالخ اههرزع هبقدصدو دو نیحس ملال دال الا هنم تمام رادلا ر > ناو

 (هراحالانم۳ ق هیزارب) ۰
 یمدخ هدندء ل وا هدنه هلکعا مادا ن تده رب ۳ یسلو ی هرغص دنهدیز

 لتمر حا ند در هدقدلوا هان د ۳ ۵ الاح سرب ودیا ب اونا ی واسم هنلثم رح اه دنس هژب اهم

 زالوا د ناوللا ۴ ینرولوا هر داق هفلا



۷4 > 
 حس ل

 ةرجا الب و کالا نذاالب یتش لاعایف ةدم هل رقاهلمعتسا اضیا لماالو هل باال من )ا
 لثلارجا یواسیال ةبافکلا و ةوسکلانم هنوطعبام ناکنا عولبلادعب لثلارجا بلط هل

 (ةراجالا باک نمیساعل | ىلع د اجالا هیزازب )

 د فقولا ف ةعقنملا ناعضین عون # ۱
 ۱ تدمر ه دلم فقو ینیدلوا فرصتم هلا نیتراحا هب وسلا كارشالاىلع هلبا ورع دی ز

 ففقو ییعصن كنلثمررحا هدهرول رم تدم رول رم لزم ورع الاح هساوا نکاس الغد

 رداق هغملا ند دیز هلبس هلاحاو لیکوت كنسللوتروب زم
 رولوا # باوطا »۶ ییرولوا

 كيرشلا هصحرحا هیلعفرخ الانذانود ةبلغلا فقولالمعتسا اذا نيكىرذلا دحا)

 (فقولا نكس باب هینق ) لالغتسالل ةفوقوموا هانكس لع افقو تناک ءاوس

 ب ودیا ذخا ابصغ ورع لزم فقو نالوا هدنفرصن هلا هلحومو هلصم راجا دی ز

 ۴ اوج ا ۴ یرولوا همزال هنرزو ادب ز یسراحا كندملوا هسلیاقرصتو طض تذمر

 رولالثمرحا ندورع هدندم لوا نوجا فقو زالوا
 كس هينق ) لاملارجا بج ریغصاوا فقواهنا ناب متذتس اهنکس )

 ( ةراجالاو فقولا

 طض ایلغت دنه یسانا كفقاو یّرمم فقو هطورشم هن دالوا كفقاو یسانکسو تیلوت

 فقاو طرش بولا ندد ز یروب زم لّرمورع نددالوا الاح هسا ملساو عیب هد زو

 رولوا اول ا# ییرولوارداق هیانکس هرزوا

 لوا هدقدلا لزم ورع هسلوا شلوا نک اس هنس جاقرب هدروب رم لزم دی ز هدنروصوب

 رولوا * باو>۱* یرولوارداق هغملا لئم رجا ندورع نویچسانکس هدر هنس
 دی یو اف یر ۱ مت

 هناضا قح یی ز یرق هریغص نالوا هدنشاب قلا شب بولوا ندافوتم دیز یبوز دنه
 نکیآ رید هلبا لقن هلزم رخآ ینب هورج ه دکدتبا جی و زت هورع یتفن نکیآ هرزوا كاسما
 هللا دنهو شزنسنلوق ترجا ت دمرب هدنلزمم كشز بویعالقن هربرخآ یدنهورع

 هدک دتا بلط ندورع یتلثم رجا هد هروب رم تدم كموق رح لرم یسبصو هسنوانکاس
 زالوا # باوا # ییرولوارداق هکمامرپ و وید مدلوا نکاساعم هلباربغصدرحشورع

 اهدلورادف نکسبنا اهلراد ریغصالو رمغص دلو اها ةأر نع طبعا بحاص لس )

 كد اهل سہل جوز اهل ناکناو دجالا یکم كلذ اهل جوز اهل نكي نا لاقرغصلا

 بج له و لام اهل ناکنآ كلذکو كسلا ىلا اجاتح نوکبالف جوزا لع و
 ناکنابمیلسنلاو عنملا یلعردقب ثیح ما دیریغصلل ناکنا رظنب لاق لاما رجا اهباع

 ناب اف دب رغصال نكبر نا و میلسلا دجوب هلال اهیلع رجا ال مکاوا نینس رشع نا
 ىلع اماو یلاعت هللا مهجر عاشملا باوجوهو لثلارحا اهيلع ىع ارغص دلولا ناک

 هلا هجر جاثملا باوج یلعیوتفلاو ةبضاقتراص اهنال اهبلع رجاالف باكا باوجا

۲ 

e 



 ( یتشورسالل راغصلا ماکحا ةراجا نم)

 بودا ےلستو عیهورع نکیغوب یعرش عوسم لزم كم كربغص یتیدلوا یسبصو دنه
 نوهق مصنهدنرفصهدقدلا ندورعیّربعبولوا ملا رف ص هسلنا فرم ےن تدمر یدور# |

 وید راک زال ترجا هلکشیا طبض هلیا كلم لب وات درج ورع هدکد تیا بلط لثمرجا
 زالوا < باولا # ییرولوا رداق هکمامر و ۱ ۱

 فقولاک مّنیلاراد لیقو لثملارجا موز عنعال فقولایف دعوا كلم لیوأتب ییکسلاو )
 a) (ةراجالا حص: قلالاعالا ف عونلیق هیزازپ )

 هور البا شح اف ناض ةن ندنلثمنم لرم كلم لد ز لعوا مغص ییددلوایسیصو دنه

 علاب ریغص هسلیا نت طبض تدمرب یخدرکب بودی لست و عب هرکب یخدورع
 رداق هلا ن رکب یلثمرجا كل مم نوصقرصت هدب ,رغفص هدقدلا یتیم بولوا

 رولوا ۷ باول ا٭ یرولوا
 یواتفلارهاوج) لطاب عيبلاف عابام کا هتیفنآ نیبتم نيدلل ربغصلا ةعیض عاب یصو) ]|

 یزتشلل کلم نوکیالیا تالعال هب عملا نا لطابلاعیلا مکحیا هم >و (دسافلاعیلای
 بالا رحآ اذا ( دساقلا علا یقررد )) دسافلا فالخم مکا هيلع تتّربال لطاللا نآل ا

 رغصلا لامعتسا ةنالو ءالوهلنال راجوهف لاعالانم لعیف اص ووا بالابآ دلو

 ینشورساللراغصلا ماکحان نم)یلوا ضوعلا عح هضاب او بیذهتلا قد رطبضوعریغنم
 هراعا هلزوح اغا ۳ ا یو هدلو هراغا بالن هرخذلا قو ةراجالا لث اسم لوا ف

 زوعالف كلذرخل اماو ةفرطا لعتلو داتسالا ةمد ناکاذا دلولا
 ( اصنلم ةراجالا ین ایصوالا بدا )

 هک هددعو رشم اجالا نامو هزامدعورجآتسلاو رجالاناعض قاب
 ید ورع بور و هليا ترحا اچ ی ۶ نوعا كمروتک هلح نالف ین خکندزان یعقوب دز

 2 هسلوا عداص هبلکلا كندرات بون هراب لکم ود ی بوحروس انا نکرروتک

 رولو ۴ باول lk ب مزال ناعص

Eلبا اطقناو لاجل | قلزو هقد نم بوثلا ني رك اقافتا هلمفلنام  
 ) سل ارح الاف تلم )

 كمر وئوک هی هلکسارپ بودا م عضو هن رانا کت هءیفس یتسایشا ردفوش یسر ورعدیز

 هنن رزوا ك هنیفس ی هرو زم ءایشا ورع هر کصندکد تا رایتسا هب جنا ردقوش نوح

 ءاشا نکیا لکد فورعم قوا عضو هنیرزوا كن هدیفس ایا هل وفم لوا ب ودیا عضو
 ءاشا دیز هساوا لاله بوشود هارد یان ندنیصعن هرزوا ررګ هجو كور۶ هروپ زم

 رولوا # باوا # یعرولواردأق هنیعصا هورع ی هروب رف
 لمح مدصوا ح وم م دصو AG هم تفروف اهرجأتسا ٤ ب یخی افو )

 فلتلا نال اقافو حالا نمی تذح ر وک حالم نم لعف)لب یس عقووا 1

 2 ءداعلا زواج ناب فلاخ ناف هلعف BE e هنعزرعلا هنککال و هلعف سال |

۳۳ 
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 ة دع نعكإ لو هنعزرهلاناکمال ایهدنع نعضالاو هفالتال دمتم هلعفب دعتم هال اعاجا |
 اجل ڻعص دلاک هند عن عنصڊ لخد نا عال دسف اف ءالا اهلخدول و دعتب لو نیما هبال |

 رجالا نفالخ ىلعف ا اناوكلذل تالذک نعصب مل زرا هنکم ل نانالاو مام نیل
 نعي اهدحااهبف ناك ناف هنيفسلاف هلیکو وا عاتلا بر نكي إل اذا اذهو رسما

 ٠ نعطي ةداعلا زواجوا فورعلا فااخوا دانفنا دمعت!ذا الا اهلك لاوحالا ىف
 '. ۰ (ةراجالا نم حاللا نام هيلبضف تانامض ) ۱

 كرونوک هل وبناتسا هلباترچا هنس هیفس لورعندنخ اطروفکت یادغب لیک ردقوش دیز

 ب ولوا هنتروف هداب ز ب ولوا دتشم راکزور نکر دیک بودیا نکلپ هدعب بودلکوب نوا
 راکزور ربکهناجل هک هورعدیز هلغلوا تلوهس هدکمرکه نايل هدکدلک هنرارب ینایل یلکرا
 هنیفس ند هنتروف هدکدتکب ویلک و رع نکیشعد مل هدیک هرکصندقدلوا نکاسرادقم رب

 رولوا # باوطا # ییرولوامزال نا هورع هسلوا فلت یادغب بوشود هی هراق

 اهبفریهظو اليل ظشلا ی اهدشو سانلا ةعتمانم هنیفس الم حالم نع قاجرلا لثس )
 ةعتمالا كلام لاقولف ةداع كلل ذك كري تناك نانعصی ۸ لاق تقرغف ءام تالتما بع
 هلا ا كالت ىف دند تناك نا جوملا نم هنیفسلا تقرفق حالم ا اهجرخاف انهه ةنيفسلادش

 ) حالملا نام هيليضف تانامص ) نصي مل الاو حالم ا نع
 هدعب بودیا لیګ نوح ا كموتروک هليا ترچا هنش هنیفس ورع تعاتم ر دق وش دیز

 هلکعا فشنوص ںولوا شل هنهک ی یضاوم ضب كنهتيفسلوا هدقدشناب بوراو هلحرب

 رب و همرول اوک یعاتم دوخا هليا ت 2 افق ورم یک هدیفس هورعدب ز هلغلوا جات ناعما

 بوییروچیاتم لدیز بودیا فشنوص نداب رد نکرولکهلوبناتسا بویلکد ورع نکیشید
 رولوا # باو لا # ییرولوا ر داق هني هورع یعاتم دیز هسلوا فلت

 د یدنکو رع هدق دلو ا رر و نوګا كکد ینو ر دق وش هورع ن الوا یزرد دیز
 رخ ا بوک د یدنکه دعب بولا یراب ولید ورع هلطرش لوا بودا طرش هرزوا

 E هدندب هتک لوا رب د وب ه ! هرکصن دکدناج لنو عدد نوماكتکد

 1 رولوا # باوا # ییرولوا ر د اق هع

 ادح ظفح ام اذهو هلاثما اذکو الف الوم رغ لا هعفدپ نعضهضنب رص نا طرش)
 )̂ نيلوصف ( هسقتب طرش اذا الا هرغد و دیش نت ناربح الو

 هسراعح هدردشواقرب هک اب ابد وا رک تورپ و هدیز نالوا یزرد ییساید توطرب دنه

 ام دنه هسامعج هودا یه رک هدک دید كيدو ایک

 رولوا اباوط ا #۴ ییرواواهرداټ هيجل هدب

 ادا . ا رس زکر الوهاداف هعطقو من طاطالاقو هطخو ۳ ٩ یتاتکول هل لاق)

 )کف نيلوصف) هدافکلا ز طرسل هع طعم نذا

 هرکصن دکدرب و نوګا قمات و هلن رحا هور £ نالوا یاد وب یتیزپ ض ایر دق وش دیز

 یتیرلوفاضاس یو سم دز هسلتا بدر ناص ةن را ارز هلةماد ۳1 تلف ئر ورعا

eات کل  
 کت



EN ۷ 

 زولوا # ب اولا # یرولوار داو نرصد هوز

 سصوو اعیشان اب هب سهام هغص یف فااخ هنا الاه ه دنع نم رفصعب هغبص ادو لوو

 زحا هذخاوا صبا هتوف دنعصو ااا را ءاش ن | رابحا هکلاخ بیعت ىح - عشاق

 )ف نیلوصف) یغ اه زواج نال داف

 دادی زاب وزش وکر هدب زور ن الوا لرشمرجا ب اوا رطان هدقدراو هماج دز

 یدهتلورع یغاشوق كدب زا رامن دک رنک هماج بوغارب هدلح لوا یناونا بونی وص

 »۷ باوطا *یرولوا مزال ناعص هورع هسلوا عياض واوا کرب ن نر ضوو #٣
 ۱ ر دنا رایتخا فیصتلاب ناعص

 ,O دعنح ىنا دنع فالتخالا لعق ییایّملا وهوراد هماح ىلا هب و عفد ل ار
۳ 

 دمو فسو با دنع باوطا قو نا یب ذشیح لاق ل رشم بجا هنال امه دنع ال
Eاذهلامولعم ارجاموبلک هنم دخ اب یماما رجا ییایثلا ناکول لیضفتلا لع  

 || یاج لا نعضب ارد ییابنلاناک نارتقفلالوقب عدولاو زاطقلا ذیلت هلع اقافو ارب لمعلا
 | یامشلا نمضي ی اج ارج ا ییابنلا نكي ل و لاما دت الب هنیلتهفاتاام اهوصو راصقلا نضیاک

 ۱ (بصاغلاناعصین نیعلارونی ) عاج هللا هجر ةغینح یی ادنعال امهدزع

 بوی وق ییعاتم هیدطوا یکیدلبا رایختساهبهقبا ر دقوش هدیآ ندنهطوا یناخ ورع دیز
 یتیدیلک كن هطوا لوا ب ورکه ناخ قر اس هدکدتک هرب رخآ بویلدلکخسوبق كنهطوا

 نط هورعیعاتم لوا دیز هسلنا هقرس ییعاتم ر دف وش نالوا هه تورق

 زالوا  تاوطا ۴ ییرولوا رد اق
 || اعوتفم هباب رتو ماج لا ىلا اراهنوا اليل هعتمالا ظفح رج ًاتسلا یا بهذ هینقلایو)
 ردانکاقرس هولو ینالا نضب ماهیفام ذخاوهلاحرابنالالفق راف

 ءلرت دقو ظل ا لس نماض وهو اعدوم نوک نانملقاال هال نم نکلا یف قتلا

 ۱ (یاطاناعض هلبضف تاناعص) ۱
 || هورع نوجا كيا حسن تكروب هعشان هعشات نب د رلکحشرو ر دق وش یرب ره بش زو دنه

 بودیا ج یکروپلواهدعب بوتاق هنبرب رپ نى رلکتروب كش زودنهورعهر ؟صندکدرب و

 مزال ناعضهورعیرلکحتروب یراکدرب وكيثب زودنهبواوا لورعزلواهسلبازپ
 رولوا # باوخا # یرولوا ۱

 ۳ رکلانوکی ساب رکلا و لحر لبرغ لک نیل رخ نماس اب راهم م كياطحا طلخ اذاو)ل
 اسان رک هلو دحا نم هلک بصغول اک اهبحاص نم لزغ لك ن امص هيلعو كال. |

 (بصغلا هی » دعاق )

 یز لوا یز هرکصندکد ربو نوعا قمراغآ یر بوطر هب ز نالوا ی رج دنه

 كشدوک یرارپ ضعد بواوا روح لصا نعزب» دکد رس هشن وک هرزوا داتعم + نکرداغآ
 مرال ناص هش ر هسلنا تر ; ناصه ننک هلغلوا قران ۳ دنارح

 زالوا # باول ا # یرولوا

۱ 



IVA $ 

 یه هنو هناعص طرش ناو كله نا نمضي ال ةن اما هدي ف ع اتملاو )

 (دزتشلا رمجالا رحالا قتلم)

 ر دیا راجتسا نوحما كمروتوکه راد رخآ هلبس هنیفس یتعاتم ر دق وش یر ورع دیز
 راعاساهرزوا قل وا نماض ورع هسرولوا عياض عاتم بولل هراب هنیفس ند هنتروف هدقدلوا

 عیاضعاتم بوللهراب ند هیروق هنیفس نکرروتروکی دور بودیا لس هورعیاتمو

 (افنآرماع هپاوج مهفب) زالوا # باول#یمرولوا مزال ناعض هورع هساوا

 هفارص رکب وید هليا ربیغ و ناب یتفویز كن هر دق وش ینیدلا ضرق ن دورع دز
 یرادقم یسجخ كموق رم غلب هرکصن دک دنیا ربیع بو ربو هلا ترجا هار دق وش ||

 مزال نام هرکب هسلوارهاظ یساطخ هد یت كرکب بولوا فونز

 زالوا # باول ا # ییرولوا
 داخ هدادرسا ن درک» نسج كنرجا درو دیز ه دنروص وب

 رولوا #< باول ا #< یی رولوا
 دحوف ه دقنف مهارد ءیشعب فلالا اذه ىل دقنا فارصلل ل اق ول هنا طی ان رکذو) ||

 وهوقخا ضءب قوااغاو امح هيلع لطب ل هلال فارصلا نه اقوتسوا افویز هضعب |

 لزاونلایف رک بیصیدقو ًاطدق دهتمماو هداهتجا ی ًاطخ ادهتحهنالو ضعبلا بیم
 درسي ةئام فی زا ناك ناف هباسح رجالا نم هنم مهاردلا بح اص دی سف یناهرملالاق

 هلکرحالا ذخأي اغيز هلك ناك ناو فصللاف افصن ن اک ناو امهر د رجالا شع هنم

 (فارصلانامط ىف هيليضف تاناعص)

 ورعبودیا راچتسا نوجا كمروتوک هرادد رخ آ هلیسهنیفس ینلسء مل وطرب یسیر ورع دیز
 نام هورع هساوا میاضلسع بون هراپ هسفنب مولوط هدقب رط ءانا نکرروتوکی جد ||
 زالوا # باوا # یعرولوا مزال 0

 لوقسایقیناللیقو لب عاطعناک نعلیق اهیفامحرخو اهسفنب همیقط اتعشناولو)
 لحم هدش نبح لاجل ا نم هم طب رفتلا اذا لیلا عاطقنا هشیالو هللاهجر ةفينح ىنا

 (۳۳یت نیلوصف ) نقب هرو ةبهاو هسیح یف هل ام لعح ثیح كلاما نم انهو هاو

 هک هم دعو صاطا رجالا نام ف لصف #*

 ےل ستو عفد نوعا كمروتک ن وطوا ندغاط هورعنالوایصاخ ربجایتبرطاق جاقرب دیز

 یدنکب ور ویلاص ظفاحال, نوعا قمالتوایرارطاق نکردیکهغاط ورع هرکصندکد با

 ناعض هورع هساوامیاض بونلوا هقرسیرب ند رارطاق نکروب وا بوتا هدلحت لوا
 . دولوا »۴ باولا # یرولوا مزال

 قبلا باغ ناف اسلاجمان ناو انماض ناک اععطصمانناعاضیحماناذا یعاراو راقیلا) |
 (هراجالا نمراقبلاو یعارلایف نانعضاق ) الف الاو انماض ناک هدیع نع

 || نوطوا هراج ن دعاط بوری و یی راج ورع « دیز ن ديا عی و مط نوطوا ن دغاط

 بو دیا لوق وید هری و ها ر دق وش ن وا نوطوا لوب رب ره هک اس روتک هلبا لیمح

 ` ¥ هجووپ



 هک ۷۹

 | هسلوامیاس رسارصنو یدعت هدن دی دی ز راج ه رکصادکدرب و یراچ هرزوادجو وپ

 زالوا # باوا ٭ یعرولوا مزال ناعض هدیز

 یزشاوبهذق اذکعس ey ق درام اتشیر شی نیسجو اراج هل عفدوالجررج سا ) |

 (تاراجالانم 1 ىف هیزازب ) ناعع ال ةلفاقلا رج ملاظلا ذخاو ۱
 1 راق هداز یلاعت هللا ها نکردیایر هداع مع یرانوبق دی زور ینا وح نوبق دیژ ۱

 هورع هسلوا لاله یرادقمرب كن رلنوبق د ن ز بولاق هدنتلا راق رلن دوق عا

 زالوا # باو لا # ییرولوا مزال ن اض

a.لمعتسم هنال ةدساف ةراجا ىلع هدب ىف یهو تکله نا ةبادلا ق رج تس1!لبع  
 (ا ےل ةراحالا تاقرفتم ىف هينق) هكلأم نذاب ةبادلل

 بوشود هنب رزوا یسېچف لاب قاور رب لرکب نکرردلاقیسبجف یوم لاب كورع لاج دیز
 مزال ن ام ه دیز هسلوا می اض بوقآ لاب هلغل رق یسب جف لاب ل رکب

 رواوا باوا ٭ یرولوا :

 | اذکو ۳۳ نیلوصف) هلعفرب | هنال نعص دلتا ۶ یسیلع عف دق قد ؛ رطلایتالج لجولور)

 تسهسیالعیامانال اقانو هنملاسامو قزلانعص هیقام لاسفلئاس قز قش (رر دلاف
 (بسألاق هیلبضف تاناعص ) هیفاام بص هلع ءاعولا شف ءاعولاب الا

 غرر ا نات لسف ۳۰
 را تسا نوعا كيا ليم ع اتم هجنلک بوراو هنیعم لحرب نس هنیفس كور# دیز
 هدلح لوا هجو ربغب بویمروتکی هنیفسهرکصن دقدراو هل لوا بو دیا لیگ عاتمو ضبقو

 زولوا ۴ باول ا یرولوا رداق هنیمصد هدب ز یبدنیفس ورع هسلوا هعداض هاب
 | ى ذلا مضولا ىلا دراف یی و اهبلع بهر مود وج لا متون نم اهخ و
 1 اهکرا لاق ENS مص تفت لزم ىلا اه به د ناو رج اتسملا ىلع اه درج ًاتسا

 رجوملا لعلب ةراجالا ناکم ىلا دزا رج اتسلا لع سل ىلزم ىلا اه درو اذکع ضوملا
 ٠ ۰۰ (هزاحالا نم سداسلا هیزازب ) هاد ذخ ًایح نابنالا

 || نوعا كا لقن رندر خآ بودیا لیمحت یادفب ر رو
Chrلمح هدابز ند رادقلوا هرکر اب زشنذا ورع هدعب بودیا راجتسا هپ  || 

 || تلج ه دقي رط ءاسا نکر دیا لقن هرابدرخآ تو دیا لیمح یادغبر دق لک هیلعا

 منرعصل ه دیز تت امامت كرکراب ورع هساوا 2 اله زا نشان نایت

 رولوا < باو لا # یرولوا ر د اق
 || لج ل اردق لع دازام ر دق نمط یا لج لا تقاط نا دازام مولعم لج ىلع ةداب لا نتو)

 الاواهلع سمت هناف لقتلا تبسلاو نوذآمرغب و هبق نوذُأع تکله اهناللقللاق مولعلا |[

 ALS کالھا نوک هف ن دالا م دعل اهتیفلک ن . ضيف هلثم لح قطب, 1ناویا |

 (هراحالا تاک قرر در) هب رضد

 ۸ کراب n ضقو راعتسا نوحما كعب هکراو هر هنردا ن دل وبناتسا ندورع دیر ۱



 »36۹# تر

 .نکددیکب ودلکوب هریکراب لوا هلغل اق بولی روبیربکراپ كوب دیز هدقدراو هیواروچبون
 مزال ناعض هدب ز هساوا :لاله بولب رق یتا بولقب ه دروماج

 )€ رولوا * باوملا ٭ ییرولوا

 رجالا 7۳ لجولو هيلع لمح نا هل سیل بوکرللولو ةکرب نا هلف للعلا رج اتسا)
 (بوکراو لا فلاخايف ٣ف نیعلارون) 3 نفصبو ۱

 هللا ترجا هجا ر دق وش یني ربکراب ل و رع نوا كعب ههلک هلوبناتسا ند هنردا دیز
 هدقدروط بولب ر وی دعت الب هد رظ ءاننا مکرات نکردنک توش بودیا ذخاو راهتسا
 عياض هدنا ریکراب ب و دیک هغ انوق ایشام هلیساعفر بوغارب هدرب ینیدروط یربکراب دیز
 زالوا دسلا رح - اع هیلکلاب ن دیشمرک | ٭ باوجلا  یرواوا مزال ناعض « دب ز هسلوا

 1 یکدلنابرت هسا ارداق هشم ہللا یف ةن كح هدیک هه رد نالوا هدن رق رکا

 رولوا نقاط یت ه دعضوم

 | کدو مکوخ قي رطلایف ید ES لاو نمارغب لحر لا مفد لحر)

 باول ااذه هحونع یودریلانیدلا لاج ابن اج انه تل و رک اذکه هلع زا ال

 ها اذاف هظفح هيلع بخو دقف روپاتسن 1۳۳ سو نا لبق ال هنا هيف لاکشالا ناف
 قمرەبف قسنا لا یشع نا رعبلاناشنم نال ناصلا ںعالاغالاق نامضلا ن نا یعش

 اذهلف هکم ید رطف اشک كلذ اننآر دقو هماقم ف توع ىشملا نع راذاف ويلا نم
 لتسلاو اراجوا اسرف بعمل ناکم ناکولو هل تاق ایم هکرتولاک هلال هیلع یال هنا قا
 هتف .همزاب لعق اف ناسنایلا اهلل ی رقیا ریسپ نا هتکما نالاق نوکی فیک اهلاص
 ورک نوکی ناسنا هیف نوکیعضوم ىلا هری نا نکمال ناک ناو هکرت یذلا عضومل اق

 (بصغلا لوایف یواتفلارهاوح) لبالامکح

 .كیا لیمحم باولا هیق شبمرکی زوب هنیرب ره ینیرارط اقر دقوش كني راکمورع دیز
 قلوا هل وب هرطاقرب ره هدعد بودیا راتسا هشورع ردرد لد هبهیردا ن داوناتسا هرزوا

 هللا ی دنک ی حد ورع ب ويلغا بو وق هرارغ سشیکبا یناوتا هبقو ز وتوا ږوب هرزوا
 ورگ دسر ینبآ بوشو د یر ن د رارطاق هدقدلوا هحوتم هیهنردا تودلکوت هرا طاق

 . هیج ه دیز وید لوانماض یرطاق ن س شلعاب لو هدانز ن د: رلوق م دیار لب ن

 ۰ زالوا < ياوملا < ییرولوا ر داق

 ند ورم هجا رادق وشن وا كچ هجاک بو راو هلع ن الف شرکراب ل ورع دیز

 هلن اریکرادمسدنذا لور هر ؟کصندقدراو م روت زم له رکاب لوا هدعب بودیا راعتسا

 هروکذ م لح یر کرا ی ودیا زواج رادقم قوا ه دعب "دف ام اتداع یوق رح لحس

 نرمل هدیز یرکزاب ورع هسلوا عياض « دندی ل دی ز ریکراب ندمروتک

 ۲ ِ زواوا ی و ایرو رد اق
 | قوسا عاشإلا زادقم هفوكلا نع اهتزواق ةفوكلاىلابوكرلل ةبادرج اتسا)
 | هلع ةتوم طم دبا دلا نوكتم ةفوكلا یار جالا هيلع ناك ةفوكلا ىلا اه در بکر وا ةدایرا كن

 + اهدرب م اه

aoی ی سو و و ی  

oo oeایت یخ  



 هلباق دز هدک دتبا ذخا یروب ی ده « دعب بودیا یش اج دده یش هو 1

 ۱ کا

 )ب ا رج یدیاخ) اهن اهتیق اا کلا قیرطف تکلهول ا ام یاهو ۳ ۱

 ۱۲۳۱ در سس نالف 113 هلهیفس ییرج هبقو ردقوش رسم سرور عید دیز أ

 هرکصن دکږ رونوکه لح لوا بوب وق هنش هنیعسیرچخ لوا دور هک د مپ وه اردف وش

 رولوا 4 * باوملا٭ یرولوا تط هورگ ترجا لوا كيا ل د دی ز یتا جسم ر حا

 (ةيهاركلا نم تکلیف تلم) ۰ 0 ایهدنعو هل باطرجاا ارج یعذللج نهو)

 هسلنا لج عضو ده نودیآ کال هبا بز بورعاح یش ز نالوا هلباق دنه بوبمروتک

 7 وا همزالنب رزوا دیه اولا :*رولوا همزال هنب رزو یسقنق ردد زودنههلباقت ۹

 (ةزجالا هيلع بج ن وه دینق) نیجءلادحا نماهاعدنملع لب املا ترجاو)

 هار ایتسا هل اقر کات نکردیار عضو یلج نالوا ن دنس هدیز ا دز یوز دنه

 زاوا ٭ باوا * یرولوا هرداق هرج وید
 هيلع بیبطلا ةرجا بجیالو بج طااک اهنال هلباقل رایعتسا يلع ج وزا رب در

 یوگا لایق هتف)ل ۱

 مسا ت رجا ندنس هليا تم مح هليا كل ام لوا ن رکاس بو رو هور ی
 لا ةلتا تمرح هلبلام ی دنکب 9 ۲ ا تن دمر هل لوا تورو

 ر دات هغلا هتس هنعان ترخا ند ورع نوکسانکس هد هروب نم تدم دیز

 ةراجاب تس و ی راع ه ذهف هيلع رجا الو اهمریو ًاهنکسلل ر خا ىلا اراد می ۱۳ را رد هد

  ریعتسلا یلعراعتسلا را ادلا | هقفنو رادلا لع هقفن ةمرملاو رجالا طرشي مل هال

 (هزاجالا باک نعلوالالصْملا فن هيج اولو)
 ب ویلوا رح یراجا کت میلسنو را هرکد و ی كد كو رع دی

 رواو ۱ *# ناوملا # یرولوا رداق هولا ندرگب لزم

 NS رح ا HEEE زا اات كقو رز هطورمتح هن دالوا كقاو ی

ie ۱رداق هلا د طرز ییراجا ینیدلالوّضف كد ند روب ست ناکدورع نالوا  

 رداق هر هبمدقتم لود رولوا زداق مصل هروکه نب ا لو %* تاوطخا ۷# یرولوا

 دوا در هنيحاص زالوا بیط ناد هدسودنک راجا ا رکلژ ۳۷ 2
 ر كیا ى ناز هبارعف ِ

 رج )ایم لالغتسالل دعموا منی و !فقولامن ا واال اا بضانلا)

 لوق (بصفلا ف هابشا ) هبصعام درامناو لار حا تصاغلا مزاب ءال ول رحال یمسلا
 ۱ نيڪ نم هللا ی وجر نورخ تل اهراتخ ان لعو لوقا ما فقولا انونلاام ت ۳ الا
 نم بصاغلا هضفام نا یعنق بصخغاان لالغتسالل رعلاو .ملیلا لامو ۱ تصغلا مقانم

 هام ن اک ناوالتم ففولل لئلارج بصاغنا لم لئم ارج ا نم لقا أ. ناک اذارحالا |
EERE E RESIS 

 هد, اوا
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 قادصتلاب وا دراب اما یضهب لب O ا در ۳1

 و و ابصاع هللا ع وفا نوک لضصفلا ند مامالا هراتخاو فاصخل اهلا :املف

 نکعلاب ال عافتنال دف نفت نایبنیف طلا ناک هدسافلا ةراحالایناک هرحا

 (بصفلا ف هاشالا لع هداز یوحر) ةدسافلا ةراجالا یناک

 هدننب و دل د ز ن دیلاها ال اح هلبرللک هديا یعر هلا تب و سر ۱۷ بح یسل | اهآ هب رقرب

 هدیز هسانالالها بویلهراب دروق ی رفص لورع ن دیلاها رسنریص هلو ی دعت لدب ز

 .زالوا * باوملا * یرولوا مزال ناص
 یه دنع هب . صد ل مه دحا هب وق هر تع اضف 7 وا ا نوعرب هب رقل اها)

 ةعقنم دلدابم ناک اجا لجو ذا رجا ال نیعم هئالاقافوًاربب لیقو رشم اربجالا نعصد
 جعل نعلاو ارج اال !بعم ن کفر كل دو اه نح هعدنع

 (۲6یف نیلوصلا عماج )
 رد ۳ احا داد هنماع ده ولعم ی نوحا كعا سرع مورک ییسهصرع ورع دز

 یلق دی ز هسلوا هیضقنم هراجا هدعب ب ودیا سرغ مورک ه رکصندکد تا E هلا

 سرغ « دمهصرع درح ورع هدکد تیا دایم ذخاو علق یمورک هلفمالوا رضع هیدصرع

 زالوا # باوا # یرولوار داق هعنم وید رولوا مورک هلن وا
 EE ه دملا ىم اذان سرعوا ءایمل ضرا راعتسا حج یا راد ىلع فطع ضرا وا)

 ترا الا فرد د)
 ناویحبولوانک اس ت دعرپ هدناخ لوا ورع بودیا میلسنو راجا هورع یتناخ كلم دیز

 یدنک ی س هرب وکو رعبولوا مخې هرپ وکر ادقمرب هن رزوایسهصرع كروب رم ناخ هل

 زالوا بو یرولوا ردأق هکعد هلیاحارخانس ه دیز بوب جارخا
 اذکو هجارخا رج اتسلا یلعف هتسانكن م دامرو بارت اهیفورادلانمرحًأتسلاج رخاذا)
 رج ًاتسملا لع سالف اههاشاو هعونابلااهاو ضرالاهجولیع رهاظ وهام كلذ هبشاام

 (باودلا ةراجا ق لک الا ةنازخ) اناسعسا اهفیطظتت

 هسلا ن د ورع یترجا بودیا راجتا هلیا هه راجا هورع ینتالآی عرش ر دق وش دنه

 رولوا # باوتجا ۶# ییرولوا لالح هدنه هموقیم ترجا
 ی هنیفس هلبا نمود ورع ناتوط نمود بولوا یس مود « دنس هنیفس كشر دیز
 هدقدنقود بویارغوا ادصق هنیرزوایسهنیفس كر کی بوی فرم ن کنار داف هقرص
 توردا نیل هر ینهیفس رکب ةسا وا كالهو قرع یسهنیفس اس Su یسان ندا

 هدي ز وندرولوآ مزال ناک هک اس هلذلوا كس هنیفس درح نکیغو یینص .الصا ا

 زالوا # باو لا ٭ یعرولوا ر داق هنیمصن

 ال لالا حاللاوا بک الا نعض حالم اوا بک را لعق ناك نا ناتنیفسلا تمدطصاوأو)ا
 ۱ (ةنانعلاتانانج نم) رشا رمجالاک اما افالخ هدنع سفنالا : ۱

Jyنم بو بو دنا عب هر << لاو ه دیا نه هلی سها لاو رج تاب دور دیز ن الوا ل  

 کرد تلوح

 ا
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 هاب را اضر رکب و ورع « دعب بورپ و نس هيل ال د تزجا ه دیزور هرکضندقدردشلقح |
 هد درا ناد دن ز نهلالد ترح | يکیدرب و ةديزا ورک با و

 نالوا .تاوطا »6 ییرواوا راد
 درسال ءاضق رغب وا ءاضق یبب دروا عملا قڪسا ٤ < هلالدلا دخاو اتش عاب لالد 3 |

 تحاصداوف و هعلطمالف نک میبلا نا رهظب مل هلال علا منا ناو ةيلالدلا |

 ماکحاین هپ داع ) دقعنم رمغ دما نال دزتسن افقو وا | ارح ناك م يملا نا نیبتوا طلا

 (ةراحال ۰ نم سعاطان هص الخلا یف اذک ۳ ٣یف یالداا

 هک ةب راضلا ۰ راضلا تاک #

 تودیامحاوبد هليا لعهب راضمو ذخا ییعح ها ردق وش نالوا هدنتعذرکب هورع دیز

 كعالع هب راضم هليا روب نم علبه هورج ۳ : اماکیروپ ز علمیحد ور

 رولوا ۴# باوجا »۴ یرولوا زب باب

 هر لعا تن هرم ید صعد PHS 3 مرد فا !لحرلع لحر ناک ناز

 قند ضج قا لاوا 2 نیب و ادهنب قرف زاح هيف ek هضعءا ضف فصلا هد راضم

 ضصبقا لاق ناو ل کلا ضبقد ملام زوجالهناف ضعبلا صقف هب راضم هب لعام نالفنم
 i) راصلا لوا ف هناخراناب) زاح < "هد د راصم هر لعا 9 نالف لعلام

 اشار دو وش درز

- eee 

 ود لبا لع " د راضم هلیا غو عتتفرول ره ۶ اشا بورپ و هورک نس

 دسیا نم ضبقو عب هپ هجا ردق وش نالوایرالذءنم ییارشا لوایخد ورع بودیا مما
 زولوا # باوطا # یمرولوا راح كعا لع هب راضم هلا رون رم هز

 هدعاتم رول زد علم توزول هعاتم یه>اردق وش ییودلا هلع رط ه راض ندورگ دیز

 ویدهلبا مس یعاتم بویلا ورع نکدری و هورع یتسهلجج كءاتم دی ز هلغمالوا هل صف بولوا

 زالوا * تاوخا * یرواوا ر د اق هربج ه دیر

 الام صلاح هلك عاتملا بر لاش و عیملا لی ع براضلا ربال لصف لاما یف ن ناو

 2 راض! ا نمهیاخرازا) كلاما لص ی هعتوا كلام كلام سار هد نا
 هرابد لوا دی ز هدکدتا ر مش هراند رخآهلبا 2 ایمیدلا هلن رط هب راضم ند ورع دز

 فورععر د3 هنفراصو هنسهقعنو هن وکر (E هب راضم لام هک ءراو

 رولوا #<ب اولا ۴ یرولوا رداق هف رص

 هداعلاق هنم دیال ام ج رخ خاو هم دڪ " نمو Et هنم قعقنا هلم عي اموب ولو رفاس)

 هسفن ىلع قال ناف كي منا فالحب یناکل فو (نی را ع ) ذب راطعنم) فورعلاب
 (هر راضلا قن ردلا ع حرش کلم یا ) هب یفراعتلا رحم هنال هکر انار

 عام هدنرلک دشا E دقع هلبا روب زم غلبم بو ریو ګار دقوش هور عدیز
 دععهرزوا قلا ز هداز ناس نا ورعو بوغا لع دب ز بودا لع وز کلا اهلیاروب رم

 هدد لورع روب زم غلبم هسلبا لع هړع زکاا با روپ رم غلبم هډعب بودیا نانع تکرش
 رولو هب راشعم * تاون رولوا یک ش هسخ وب رولوا شاوایمهب ز اضم

۱ 



fuk 

ae (امهنب ج راورخالا نود امهدحا لم نا نانغلا هکر شی یا اط رش ناو 
 هح اصل هک رو لم اعلادنع ةعاضب هيف لغعال یدلا لاما نوکب و زاج ل الا سو

 ایاعلا الجرع ناو ةو وو  ANت لالا عندما الا وب

  ۱ح (نکربشلایف تارمع)
 ندنسک ر نوید نيدغبا میبیاتم ورگهر ؟ضن دقدزوب هعاتعیرو زم علم ورع هدنروص وب

 ندنح رویلام شاد ندع بوتلو عیبعاتم هرلنیاد دی ز هساوا توف هدلاح یچیدلوا در زا

 هل خادم یتس هورع ن ا فزعمرلناد هدک دید تالا ییدعام هر ؟ضندقدلا ییدصح

 رازالوا#باولتا#یررولوارداق هکعدزردیاز زاخ دا هدام رخ تعسقیعاتمنومردتا

 هبراض1 تناک نام را نمهتصحو هلام سرب قحا لالا برف نيد هیلعو برا طلا تام) |
  ۱(هناخا هب راضم نم) دفورهد ۱

 ۱ ٩ دنساقلا ةبرراضلا باب ۱

 لصاحو عیب یع ام لوا ور هدک درپ و هورع هلیب رط هبراضم ینعاتمر دق وش دیز
 لوا ورغ:هدعب تودیا طرش یتلوا كدیز یاب راثلت تولوا لورع یب ر كح ر نالوا ۱

 یی رامامنو یاملصادب زهلغلوادساف هروب زمدب راضهساوا لصاحخرردقوشوعب یعاتما

 رواوا # باو لا یرولوارداقهفلانددیز ییلثدرجاكنلع ورع هسلا
 ی ی مهاردلا ی هو ةكرشلا هب میصلاع الا دبراصلا حشالو)

 تراضملو لالا برم را لک ناک رو هدسافلاةب راضایتبراضل لعاذا(نب راضل ای

 ۳ الا لع اذآ * دسافلا ةراجالایفو + ةراجا قبت تدسفاذا هبراضلانال امان لثلا رجا
 ( هب راصلا لواق هناحر) لثاا رحا 4

 ی ه داف یعاتم لوا ورع هدکدرب و هورج هلی رط هب رام نع اتمر دقوش دبر

 بور و هلیلوققلوا لورعیرخآفصنو كدي ز نصن كبر نالوا لصاح هدکدتیا عی
 هد زیاته نم ورع هسالوا هلصاح هدناف هدکدشا عیبهرخآ هلیل نم یعاتم لوا ځد ورع

 رولوا #< باول ا٭ یرولوا رداق هغملا ند دی ز لئم رجال توربو

 مر لثلا رج جا ب ,راضم او هيلع نار خاو لاملا برا هلك ج زاا ة دسافلا هبراضلایتو)
 راض! اىف فم اة ينم) ج روا

 ردقوش مدیشعا ارشا هي هب اردقوش هدا ز ندروب نمنع یعاتمنب هورج دیز هدنروصوب |
 نام هي رودنکی جدورع هدکدید رولوا مزال نام اکس یتفصن رم مدلیا رم هجا

 هحو دب ز الاح هسلوا شعر و كىو را ارقا ود ردعد هے اردقوش هدب ز هل عزرولوا مز

 رداق هخ هغلا هنسد هنمانررط ندور هاکمرب و كاسعو رارفا هرزو ررع

 زالوا #< باول ا ی رولوا

 طب هب رام هنسوا توفورع نيد المع هلی | هجا ینیدلا هلی رط هپ راضم ندرع دیز |

ga۳ ... رولوا # باوا # یرولوا  

 * بوج % 3
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7 
 1 . هب راضمنم ۱ یزیشلاعیتالعو ادا ءا ءا رج ]| تالءالف الوا 0 و

 (:ینانل ف هبزاربلا

 ا هژیاف ر دو وش ب ت وديا لع هرکصذدنتوف دورع E دیز هدیروصوپ

 | رب ید ند هموق رح هدب اف هسریو هنس هرو ورع یروآر* علبم دیز هرکصندقدلوا

 رازالوا ٭ باو لا # یمررولوا رڊاق هرج وید رب و هصح

 هک عرایلیدایف لصف )ها
 هراد رخ آ هلن هتفس تو زول دعا ی ها ییدلا هلیقب رط هیراضم ند ورع دیز

 ادهن یک بوبعا ارشا عاتمر ۹۹ هلا نم ه هرکصتدکد سا ۳ یعاتم هدیز ور نکدروتوک

Eیعاتم توراو رد دب ر و ظفنکتتا یه ندلع نان یدب زو  | 

 كب ز الاح هتلنا ارش ی زنا جد ی هل نو تفلاح هذظرم ب لورع هدکد تیا عسب
 لصاح هدلو ۱۳ لاعا للام سار ورع هدقدلوا لصاح ۸م ر ردقوش بودیآ عب ی 1

 هلو" مب لام سو درج بوی تعاتق ورع نکنا رریو نس هصح ندح ر نالوا

 رداق هکعد مرولا هصح ید ندح ر نالوا لصاح هدنات لاعا

 زالو تاوا * یرولوا
 تناکناو ناکمیایف و لاح لک لبع فرصا كم ةديقم نكن ملاذا ةماعلا هب راضلا )

 داب زواعال و (هب راض ا ىف طلا سرن ) كالذنع یذعتال فرصتوا ناکع ةدیقم

xtهنارسخ هلعو هح ر هاو زض زواج ناف كاللا هنیع ص“ وا تفووا  ) 

 (تب راضلا ف ماکحالاررغ )

 هدقدلوا فقاو هموق رم ءارش هدعب نکیشعیا یهتو طرش هرزواررح ی ول
 هبهب زاّصم ینا لاعا و وغلروک ذم طرش غوا شاوا رج درع دسلوا ساوا رح

 زالوا ۴# باوا * ی رولوا رسم هدیرلدب جدی ر ك بولوا لخاد

 اذا 8 یا هدعد زاحا اول و انماض نوکق هر لامى هب دعت فناخ نا بصفو

 ےل لاملا ES هعان ع هنع یهد ام یے شا

 (رافعلا حف اذكو ةب راضلاقرردر) :

 ن هکر دق وش یکدرب و هلءععرط هیر اضم هرزوا قلوا رازب هدرلنب مر هورع دیز
 بح ر یروب رم علم جدورع هلغلوا شمرن و ندا هورع aR هلبا هپ راضم هرخآ

 بودیا لع هلیاروب رم غارمیخدرکب بوری و هرکی هلیقی رط هپ راضم هرزوا قلوا لر کب یی
 »< ناو ا6رونلوا تعسق هل هجو هن هدیرلنب كرروب رغم. رهسلوا لصاخ ج ر ردقوش

 رکده E ونک یس دچ تیز نښا لڪير عیج

 ددو تلثلا هعفو دق هرع ىلا هذ دنا هل نُذاو فصلا هب راضم لالابر هلا عفد ناو)

 نامة اند : وهف لاعد هللا قزرام نالع هلن أف لا1! بر نادا خ رو قام ایر ہد :

 یناثلا عفدلا نال سدسلا لوالا براضللو ثلثلا یناثلا ب راضلو فصالا لالا براق

۱ 

 یصن هع ط رش لالا بر و ئالام ا « ده نم هنر الا دوج ول مع دو هب راصم
anرس سس  gage gg grا ی س ل ل س ت  



۱ : RAT 
 الذ نف لعج دقو هببصن ىلا هفرصت فرسنیف فصلا الالوالل یبیف یاعت هللا قزرام

 ىلا لعف نال كلذ اما ی ریطد و س دسلا الا قف هل نوکیف یناثلل عیحا د تاب رد

e فصنب هبلغ هربع هرج تساف هردب بول طایح یلعر >وتسا نکلواللعقاو 

 ) براضب براض ایف هیاده (
  2بور و هرکب هلش رط هر راض ی ه2اردقوش ندکر ش لام ورع یکی رس انانع ۱

 ید دیز هسلا یر ردقوش ندرکب ورع هلفلوا لصاح حب رردقوش بودیالع یتدرکب |
 رولوا # باوا * یمرولوارداق هتکراشم هورع هدروب رم .. ۰ ۱۲

 هل سل هنا یلاعت هللاهجر هغینح یی ادنعو اهنعصتیف هکر ذلا نوداهنال هب , راضممفدیو)

 دوص 20! ااو ةدوصقهریغ ةكرشلا نال لصالا ةيأوروهو حصا لوالاو ةكرش عون ال كاذ ۱
 هکر شلا فالخ هتمذینناعحنودب لیصح هالیوا لب ر جاب رج ًاتسااذ اے رلالیصح ]
  ENةكرشلاف هیاده ) هلثع عنتسیال ىلا نال ( ۱
 هلیارقس هرمزا و ر هرکصندکدرب و هما ردقوش هلیعب رظ هب را ضم هورچ دنا ]

 دایر تویعارقس هربعزا هلب ارون ره «علبعور ۰ رک صن دکب تیا نیبعت« ص صف بود

 هورگ هد ها لوا دز هسلوا لصاح هدنافر دق وش تودیآ رقس هی هدلب یرمغ رمزا

 زالوا ٭٭ اولا ٭ یرولوارداق هنکراشم

 ) ادلب ز واجالو هلوق وهو لاسم ثالث لبق ماکحالاررغنم هتلئسم ترم ( ۱
 هلا ایا وبزم لب نکمندک درو ها رق رش هی رط هب راضم هورع دز

 دالا ر تویکا ارش ۳ اعا لار رول زم علبمورع « کھا دک دا صب صو نیت ولد

 رداق هتکراشم هورغ هد هاف ل وا دي ز هسلوا لصاح هداف ردقوش ب ودیا اّتشا رمسا

 انا رهام هباوج مه ) زالوا #< تاوطا # یرولوا (

 # هک الافو تراضلا هب نتصلایف لصف
E ةسأوا توف اله ګ دز هدعد توارد وش هب راض م ندزکب وورع دی 

 رولوا # باوطا * یرواوا مزال نامت
 ) هنکرت ی نيد یهف هدنع ورم یه و اهتیعب ةعددولا فرعی ۸ و عدولا تام اذاو

 هعندولاق یسدّملایواح ( | نا نوک وصلا ءامرغ اهنحاصصاحو ( ۳

 | نود لدیز هدنر وصوب  IRSندا ات اھت دن زرکء و ورع

  ۱هدنراکدید مف هديا مست هدرعب هروک «رعرلقح یدب ز کر هدلاخو رشب نالوا یرانیاد |]

 دلاخورشپ هدنراکدید ې هديا یسقن هک دزب یس هلج كن هکر بویلوارلیضار دلاخو شب
 هلج كن هکرت بویلوا راضار  E E aeرداق

 افنآ ام هباوج مهفب ) رزالوا *# باوطا # یزرولوا ( ۱
  Eدون هدندب لور رول زد علمه وذ یاو هجا ده یک هلبقب رط هپ راضم هورع دیز

 رولوا # باوا ٭ ییرولوا لطاب هب را طم هسلوا توف دی ز نکیآ
 أ ليكولا تومو لیکوت اهنال براضلا وا كالالا ىا امهدحا توع هبراض)ایا لطتواا

 هک لکولاوا زم



 هک اوز

 تب راضل ای ررد ) دلاکول ل
 2302 ؟صندقدزوب هعاتم یروب نم لبق د نشارلیدا یس هبرو لدیز ورع هدنروصوپ

 ررولوا#تاوطا#یمرار ولوارداق هنیعصد ةورعیررسطلوا هبرو هسا ابر رر ۰

 هل وپ سننذا لورع بوی لاعا یب ه2ا ردقوش ینیدلا هلبقنرط هباضم ندرع دیزا
 ر داق یا دب زیرو غلبم ورع هسلبا ك الهتسا بوریو کی هبتیرط

 رولو ٭ پاوا ۴ یرولوا ۱
 ب ر اضلا لام عفدیالو ةب رانضلا لامپ حس ذخ ال و هی راضلا لام ضرتیا ۳

 اصن عسا هل نذأبنا الا كيأرب لعا هل لاق لالا بر ناکناو ةيفس
 (تراضا زوجایف هناخا)

 قلوارارب هدنرانزب حیر نالوا لصاح و عیب بوزوتوک هراددرخآ غلاب هیقو ردق وش دیز

 مس نکل بوروتوک هرخآ راد ینلاب خد ورع ب وری و هورع هلیقت رط هیر اضم هرزوا
 مزال نام هورعهباوا حياض بوب روح دعن الت یرادقموش كفلاب ندعا

 زالوا ۰ باول ا ٭ یرولوا

 فک الا سافلاو ربتلا و نيدقنلا نم ةكرشلا هيف حعإامالا ذب راضلا تاج
 رهاطوهو a لالا تراضلا نعبالو ( اسذلم هبراص)اق یناتسهد ) ضورعلا

 7 (ذب راضملا ف یناتسهق ) تاعفاولایاک فب هب و ةباوراا
 1 قیدصد هم < هساد یدلوا عياض بوب روح دعت الد قلب رادقلوا ورع هو

 زونلوا باوا * نزولا ٠
 || عدرلا ةنبلبقتلبق انهرب ولوعدولل لوقلاف فالتالا اهبر یعداو كلالهلاوا درلا یعدا ال

 )یف نیلوصف ) ناععلا ت بش ر اهدال تالالا هنب ليقو اضیا

 هرکصندکدرب و هدب زمو مس هلیلثم نم یتسادعام ندرادقملوا كغلاب ورع هدنروصوپ
 رولوا # باولا # یرواوا رداق هغلا نددیز ییلثم رجا كنلع

 اا ندو ن | هدساف هراجا و جر 5 شو هلع دنع لیکو تو حرا یف هک سش دب دفع یه

 یا اهبف هکالهب لالا براضلا نضال و الوا خب هلع رجا لب هل رالف ةب راضلایا

 ( ةبراضملا ف یناتسهق ) دهه اف نهضیالاکةدسافلا :
 | طاخ هلام ی دنک ې ب هجا یتیدلا هلیقب رط هب راضم ند ورع دیز ندنسلاا هد
 | هد هدلب لوا بویلوا هرزوا ینومصم كيأرب لعا هب راضم دقع هسلبا اشا عاتم بوت
 0 ماه ورع هسالوا فراعتم كعا طلخ هپ ۹ یل دلا هژیعب رط هبراضم نیر هغنا رام

 ۱ .. .رولوا اب اوطا# یرولوا رداق هنیمضل هدير یروب زم
 || هلع ةعيضولاو هل حب را ناکو ةب راضملا لام نمط ةب راضملا لاع سفن لام طلخولو )
 || لانانوطام نيب راضل نا ةدلبلا كرتن راجا لماعمناالا كيأرب لعا لقرلاذا اذه
 نععبالنا وحر اذه نم یف مهن قراعتلا بلغنا ۱ اولا 2 لام لا بر يهاونالو

 ( برا اضال زوجا هناخ) فرعلا ییع امهنی هب ر
 مهستی



(AN: 
 س س ل ا

 3 اتم لکیدتا اتشا هدرصم هرکصنذکدرب و دا ر دقوش هلی رط هپ راضم هور دب ر

 وبددلبا عضو 4 هب هنقس رخآ هلبا عضو هبهنیفس كاکب نالوانیماندفوخ هلءلوا نوا رد و

 | بوغا عضو هیدن یفس كلکب ؛یعاتمیکیدتا شا هدرصم دلب ار وب ره غلبم ورع ن رکیشما یهن

 | عادوا بول ارهق یسلوا + هرفکی ی رح نکرولک هدا رد بودیا عضوی هنیفس 2

 . رولوا * باوا * یعرواوا مزال ن امض هورع هسلوا عياض
 | وک دال هبناخ ) مهل وق ف هنعسانلا ناخب افوح ارعس رفاست نا هل سل و)

 ۱ هيف لالا برا ناکنا هبراضل ا ىف اطرش براض)!ییع طرش ىم لالا بر نا لصالاو

 ۱ فا راص فيم اذا و ءافولا و تاعارلا براضمل ا ىلع بجو طرشلا حصإ هان ةا
 ۱ (ذب راضلانم ف هباخراتات)

 ۱ هرکصندکد تبا ج ستو عادیاهر © نالوایتم مایه ا یتیدلا هلیق رط هبراضم ندورعدیز

 | یدلواعیاض ور دلوا عياض رود زم غلبم هلکعا رارف بوروتوک یروب نملبم رکب
 زالوا * ا * یرولوا ردأق هما هدن زا ی مولد

 | امهب لکوب و یرشی ناو دهعی ل لجابال ةئسنو دقنب عينا اهةلط مف براضال و )
 ) 3 ؛ راضلاق دی بل ردص ) نه وعضو و عصب و رفاسی و

 هعاتم هدعب ب ولا دا ردق وش هاش رط هب ر اضم ندنرب ره كرشب و رکب و رج لار

 هنس هففن لزیدنک هدیاه ذ دو بابا بودیکه راد رخآ دعا رفس تدم نوجا ی قمرو

 كورع هر رکصزدکدتا فرص رکنا ردد وت E هبراضم لام تا ارک كعاتم یتیدلاو

 فورعم ردق لدیز ور هدقدلوا دن هب راض لا تودیا حب اتم یییدلا ا هجا

 هلج بورلوای طار دیز نکررب و هدیز یرادقم ندا تباصا هلس هصح ندنفورصمء

 رداق هفلا هنسن هداز ندروب رم رادعموبد كج نس س یقور متم

 زالو # تازلا یرزلوا
 هورع دی ز هرکصندکد تیا ارتش نا رسا هلا هقا ینیدلا هلا دولطم "راد ند ورع دیز

 یز رسا ور بودیا یهد وید هم زوئوک هپ هدلب رخآ هليا عیب هد هداب نالف یزریسا
 هرزوا ررحم هحو درج دیزرا هسلوا توق هد هدلب رخا را رمسا هدکد روتوک هدلب ر

 زالوا * باوجلا * یرولوا مزال نامص هورع هلک یا یهب

 عال هل لاو نا وح هبنراضلا دفع دعد لالا بر اهصعت هعلطم هب راضلا تن اکولو)

 لبف صیصهلا تاک نافرفاسنالوا نالف ن نعرتالوا اماعطالو افقر رس الوا ةتسنلاب

 هات را اضان لالاراص نما ضیقوعاب و یّرشافلعام دعب وا تبراض۱ا لم عن نا

 | نع هاهنول هنال هت طا علال اضرع لالا راص و ل۴ ام دعب عیبلا نع هاهنول هلال

 یلعفرفسلان ع هاهنول اذکو هصرصخت مهلالف حهلل هلرع داراوا لالا كلى عيبلا
 ازکو ههب تند اضرع لاما + ناک نا "هعلطلا هب راضلا ق رفسلا تل قلا داورا

 طا+ و هکرم ةا: نع هاهن من كيآربهیف ل اعا هل لالا بر لاق ناب داع هد راضلاتناکول

 ) براضأل زوجا يق نانعضاق ) هيهن مع لامل

 ۹ دیزل
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iاع نکر ديا لعا دتا هليا دا یعیدلا هلبقب رط هناراطم ند ور دژ  DN 

 ردا هيما هدب ز یدوب رد علبم ورع هتل وا عیاضیشان ندنریص هنویدعت

 رولوا *باوخا *# یترولوا ۱ ۱
 هدرادرخآ بوری و و درک هل لورع ف هقاین >ادلا هلق رط هیراضم ندورعدیز ل

 كنذنيفس هدقن رط ءاتنا نکردک هراند لوا هللا هنیفس کس لیکوت بود زوب هعاتما|

 | هنس هنیفس ند لوا هدقدلوا مزاع هل وبناتسا ن وحما قمر ديان بولوا تسکش یرد

 موقع علبم ب واوا اله ر ی تی هراب هدیفس نکرواک تودیا نت نوطوا رادقمرب ||

 ات كسرولوا شعایدعت نسهلکعلیمح نوطوا نکرولکر کب ؛ درج ورع هسلوا عياض ۱

 زالوا # باوا ٭ یرواوارداق رز وصل هدیزیروب رم غلبم

 نا لسا هنآ یاعت هللا هجر فسو نادنعو اعلطم لا برا اتو ۱

 ( رک حرش نیکسعالم) هن ذا الب ۰ ۱

ê E.هرکب یشورغر دق وش یتیدلا هلع رط هبراصم هرزوا ینوعصم تر لعا  

 كل رک دست ورا و ی لات كا رکب و دیز ر وب نم علبم ٩ هرکصتدک دا حبو چا

 زالوا #*باوخا # یترولو مزال نام هر کن ا د هدب زیرو ر علبم هسلواعداض ٠ هدندب

 | عادیالاکالوا كيآرب لعا هللاق هب راض" اقلط تلع وهو اهعباوتو ةن راضلان ءهمسق )

 (جراضا نمف هب زارب) نهراوناهترالاو هراجالاوراجتسالاو ةراعالاو

 ___ #فالتخإلا ف لصف #
 هداف دا كم : کس نوا بو دیا ترا ت دعر لی دلما ردق وش یفیدلا ن ندور دز

IEEEهدرا یس «دناف یرو زم علبه دی ز  RETلديشملا هرزوا قلوا ی  

 هک اس یروب رد تی ید ور ۶ یودوید رولوا مب ها كم زوفط صد كن هداف

 لوف هسلوا هرزو | فالتخا بود ردعب 3b هاچ مرو هلع ر ط هعاضر

 ا ۴ تاوخا < ردکتسمق

 لوقلاف ة ة دسافلا وا ةجخكلا هب راضلا براضلا یدا و دعا طلا لامل ا بر دا اداو )

 )سرا را E ۱ براضملا ةن ةا نمم !اماقاذافلالابر لوق

 هلام لصا دعتالب هدکدتبا ل اعا ادتبا ی ها ینیدلا هل. رط هیراضم ند ورع دیژ
 یو وند هلصاح هدناف ردقوش تویعاررمط ورع ویوعدوبد یدتیا بنر ررض

 اف شا اوا مص هلیاورع چ هرزوآ ورو هور اما لام سآر ذی زد دم بودیا

 زالوا * باجل ا ٭ یرولوا چک روپ رم

 حمد لاما سار لع امهشب وصف 2 زا لالا برو ةعبضولا دا (

 ( نفاق اذک هب زا لا هب راضمنم )

 تار رص س ورغ ر وب دعت الب هدلع ءادتا یی هقا یتیدلا دبراض» نادورع دیزا
 لوا دعتالب دیز بود یدلوا نان هدناف ردق وش یدلوا ررمص ور ه نک صتدکد تب

 مرد هی هٌ رزواشورع لیلا هدنرانزب هدعب تود یدتا بنر زر ها ردق

 اب یخ وه



۹ 

 بی و بودیازیرض كسغو رارقاوید ردع دیشورغ للا هل نطر ده وب زم مصری زا

 هغملا نا د دنهاب نددب زیروب زم غلبم ورعهسلوا ليفکه روب زم غلبم یخد دنه یس ا
 زالوا اولا #یمرولوا رداق

 نعصتلا لطب رسکلابنمصتلا لطباذا مهلوق نعم وهو هنعضینام لطب ءىثلا لطباذا)
 هن زارتلاقاکرارقالاو ءاربالادسف دساف دق نمف هلرداو هآرباول ات

 ( ثلاثلا نفرخآیف هاشا (

 هلبا عس روتوکه راد رخآ هلبا را هنیفس یر هتسار 0 ورب و هتسارکر دقوش هورع دز

 توب وق هني را هنیقس یجدورع بوید نوسلوا ےب نصنو نوسلوا كنس ینصن كن هدناف
 هورع دز هساوا مداضراهتسارک دعت الب تولل هراب ن د هنبروق فرق نکردیک هرابد رخآ

 زالوا ٭ باوطا »۴ یرولوار داق هنیعصا شر هتسرک ۰

 قف هرو ةداورلار هاط اذه و هدسافلا هب راضلا ف Sl لالا ا

 ( ةبراضملا ىف یناتسهق )

 علب دیز هركصندقدزوب هعاتم یرول زد د عابم د ورع بور و RS ر

 مديشملا ۳ ,ط هب راضم ورعو یوعد ندورع وید مدیشمرب و ضرق هک اس یروب نم

 هن تماقا هنساعدم ورع ب ويم هديا هني تماقا هنساعدم دیز نکل بودیا یوعد وید
 تباث عرش ینیدلوا هب ر اضم لام كروب زم غلبه بولوا هلوبقم یس هنب كورع هسنیا

 رولوا ٭ باول ا٭ یرولوا

 ماقااجهياو براض لا لوق لوقلا ناك هب راض لا براضلاو ضر قلا لالابر یداولو )

 ساخت رام قنادر ) لوالالابر دف اماقاناوتلبق دنیلا

 نسنرصقتویدعت لدن زرو زه م علبهنردا لع هلا ا ردقوش یییدلا ندورع دز

 هلع رط هیرا اصم دزو یوعد ود مدیشرپ و ضر یروب زم علیمورع هدف دلوا عياض

 ردکنسعنق لوق هسالوایراهنب كنيفرط ودیا یوعدود لدشمرپ و

 ر دکورع # باوا #

 اد او دعب لوقلا ناك ناف هبراضلا ا یعداو ضرق وه لامل ا بر لاقولو )

 هل لوَملاث فرصا لبق ناك ناو نماض براضلاو اضيا هتنب هیبلاو لاملا برا لوقلاف

 ( فالتخالا ن یسخرس طح ) صباقلایا هیلعناععالو

 وید ردلام سر یس هلج نوجا شورغ زویشب كيب نالوا هدندب ورع یب راضم دیز

 كنيفرط ب ودیا یوعد وید ردح ر یسادعام ر دلام سار یشورغ كم ورع و یوعد

 ردکور۶ # با د| ال ردکتیسقنق لوق هسالوا یر هدر

 هنا یربالا هضبقام رادع فرعا هنال اقافو هني ب راضإل لالا س آر رادقم ف لوتلاف )

 ضبقلا ةدازركتب هلال هرادقم ىف اذكف هني عم هلوق لوقلا ناك الصا ضبقلا رکنا ول
 ( اصل د ب راضملا ف هيل ضف تاناعص )

 + دعاضبلا باب %
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 هلبس هقناو ۳ یعاتم 2 اب تور و عاتمر هد ز ورع د خادا

 نالوا یلثم اچولو اب در هلکعد هلا لع هرزوا وا مب یس هاف هلج

 هدافردقوشتودیاتراخت هرزوا ررخ هحو هل شک ا اکیا هر ی فدا هوش
 هسلو ا هل صاح

 ردکورع ۷ باوطا ۴ ردگنسعنق ندورعو دیز هدناف لوا ۱

 نیهلکف * یسنم كلذ نا هللا قزرامنا هب راضلادعع قف لالا بر طرش ن ولو )1

 ( < ین هناخراتات ) هعاضب ناک

 ااش عاتم هل وتموش هلبارو نمغلبم هدکدربو دقاردقوش هلن رط هعاصد هورع دیز

 صیصق ود هنا عیب زم کاکو د لا لیفک ا نهر هلم هدککندتیا | عیهرخآ + هلو

 یروب نم عاتم هرکصندکد تیا ضرقو ارشا ع اتم هلوَملوا هلیاروب نعغلبمورع هدعب بودیا

 - رولوا ۴# تاوطا۴# چرت هورگ و و ی ۰

 دام دانش ۇت الا ال عضبلسملاو عیبلا تالع براضلاناالا ةب راض" اك ةعاضلا )

 4 سا نع هلالی
 ور نا LL A E ها هعررلا تاک <

 دب ز هرزوا قلوا ریارب هدنرانب جراخ بولوا ورع لع كدیز ت الاو رب و ضراو میم
 هخرا رملمع نالوا هرزوا هحووب را هساعا GA نیبحل ن 5 تودیآ هعرازم دمع ورعو

 زالوا #< تاوطا۴#یرولوا 2
 تفولا ریو عرار هنسرا عهدناف تفولا ناب اهنم هتس هعر لا زاوح طنارش و

  Riةدلا ن اب طزنشیال یلاعت ہللا ےھجر نب |
 ناسق 0 ار ین نوکد عرز لوا ىلع عد هنسلا لوا ىلع + دعراز 1| نوک و

 ا لواق هیناخ ) باکلا زاوج لع تقولا
 بور و قلثم رجا كالع هورعدب ز هدقدلوا لصاح لوصح بودیا ل۴ ورع هدنروصوب

 رولوا باوا # یمرولوا رداق هطرض یدنک یلوصحت هلج
 وع و ی و بولوا ورع لعو رب و خش "لدیز ضرا

 جد روب زد دفع راهسلبا هعرازم دمع هرزواقلواربارب « دیرلش یسادعام

 زالوا #باوطا # یرولوا
 | !دساف ناک امهنب نوکب قالاو جرانا نم نذر اا بحاص قم نا رور خواد ۸

 ( هناطنای هعرارلالوانم )رذبلا ناک الان
 ج راخ تولوا دورع یرخآ فصنو 4 دز صن هما منش كدي زرار رمی و ل اع

 هرزو ا رخ هحو دز هرکصندنرلکدتبا هعرارم دعع ورعو د ز هرزوا قلوا رارب هدیرل راه

 رد اق هغلا نقص تالوصح دیز هدقدلوا لص اح لوصضحم بودیالع
 رولوا # باوا # یرواو

 نیفصن امهش حرا ان نوک نآییع امهدحا ی علما طرشو امهنب ضرالا ¿ ناکول اور |

 (نعرارلا طساوا ین هبلاخ ) هبیصنیفانیعتسم لم اعلاریغ نوک و زوج

 ا



 ی
 هعرازمدقع هرزوا قلوا ربارب هدنلنیب ج راخ بولوا ؛لورع مخو رب و لع كدیز ضرا ۱
 توفدیز داصملمق تولوا تبان ےن تودیالع هززوا ر رع هجو ورع هرکصندن نرلک دنا |

 ری باول ی زرولوارداق هغلا یفصن تالوصحنالوا لصاح یس درو هوا ۱
 |مهجرغیاشلا فالتخا ةعرازملاءاق فف تابنلا لبق ةعرازملادعب لالابر تام ناو))

 1 ۳8 اکدصعسی نآ یا ناسا دقحلا قب دص خب نا لبق تنام ةت تانولو ||
 (ذعرارلاق یناتسهق) ۱
 جراخ بولوا كو رنج یرخآ فصن كمختو ك دیزلعو رشنو ضراو صن كم

 تودیا لع هرزواررهحودی ز هرکصن دنراکدتا هعرا زه دّمع هرزوا قلوا ریارب هدنراس

 قلاییعصن تلوصحبورپ و هدیزنلدهرحا كضرا فصن ورع هسلوالصاح لوصحت

 هو رگ ودر و جد یقدصا كنب راله رجا كمرعب و لع بویعا تعانق دیز ه دک دتسا

 زانو 2 تاو یزو لول ردا نخ

 امهش جرا او نافصن امهشس ر ذبلاو هرقب و هسفنب اهعرزب نا ىلع رخآ ىلا هضرا تا
 لداعال سلونافصن امهذشب جراح ا نوکب و ه دس اف عرار اا اذه ىلع ل (عف یا

 ضرالا فصنرجالماعلا لع بجو كيرش هيفوه شف لع هال رجا تو
 رخاوایف اذکو هعرازلاق م*) دساق دقعب هضرا فصذ عفانم قوتسا هال اهبحاص

 (ةدساعا تافرصتناف نیلوص2) عءاجیناذکو هناا نم ةعرازملا

 قاوارباربیسا دعامند خم تالوصحنالوا لصاح بولوالورع ضراو ےک دیز زره ولع

 | دکن سط بوروس یس هصرع لورعدز هلرلعا هعرارم دفع ورعو دب ز هرزوا

 ر داق هغملا ندورع ل رجا كالع دیز هسلبا عاتتما ن دنتعارز ورع
 رولوا # باول ا ٭# یرولوا

 هبلعف هعارزا نع ردبلاتحاص عتماعراهنالا رفحو ترکق ةا هعرارم هضر !عفدر)

 (دعرازلا قىم ا ةينم) ةعرازملا لع لث درجا

 نیکآ هدعب بردیا عب هپ ها ر دق وش هورع ییعصن ن دعرز هعارزلادعب ع راّزم دیز

 ورگم هدکد تسا قلا یسدص> اعرش كالوصحم ءان هنت یک م لع كعس دیز هدک دنا لاردا |

 ر داق هکعد مرولا نب یناوصح هلجج بوریو يياعس* نت ہلکا عیب درحم
 زالوا #* باو لا ٭ یمرولوا :

 هظح عاب هیفو رجل هرمغ نموا ضرالا بر نم ع رزل نم هظح عرازم عاب ( سح) |

 .. (۳«یف نیلوصفلا عماج) هلبقال تاتلادعب رج هربغ نموا ضرالابرنم ۱
 لوق هرزوا قلوا ورع ضراو رتبو غتادیز لک پود عا“ 1 زا

 هسلوا اله هدن دی دعت الب زوکوا نکردیا لع هلب زوکوآ ورع دب ز هرکضندنرک دنا |
 زالوا ۴# بوی یرووا دا هندی زور لوا ورع ۱

۱ 
۱ 

 عاجالا هيف نوذألا هلع نم كله وا دعنصالب هدب ف تاله ام نعطإال صالا رجال )
 (۲ ۲ ین نیلوصف ) هرجانم ها

 توس وسواس سر ترس تی سست س

 درو
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 ةا رهاوا ةارملا هذه نمرا کلا د الواو ةأ حاوا اراکو اراغص ادالوا كرو لحراتاماذاو)

 ,مدشنا رذب نماوعرز ناو ةكرلا نع اهلك ت الغلا تناك ارافص ضعءبلا ناك نا یصولا ||

  Êنیدعارذعاقلا هرکصذدک دتا س طن بوروسنسالرات لو رعد زهلیرلءاهعرازم د ةعورعو |

ir 

 ماسذقای دیز هکر ت هدکدنیا كارت یدنه یزق لا رکب و ورع یژالغعوا بولوا توف دی ر
 یراقدلوا فرصتم هليا وباط لارتسالا ىلع كنس هلج هلتذا كل دنهرکب و ورع بويا
 لصاح لوصح ر دق وش بو دیا ع رز یم نالوا كرتشم هدر ن د هکر ه دالرات
 ت دل وصح لوا دنه هدنرلک دیا ماسنقا ی هکرت الاخ راهسابا ضبق رکب و ورع هدقدلوا

 هدنه ن دلوصحوبد یدلوا قانات هلی نسل درج رک وور چ د بلط هصح
 رازالوا ابا وا یژرولوا رداق هکمامرب و هسع>

 رغلا ضرا ىف وا ةکتْشم ضرا ین اوعرزف ةثارلا لع دالوالا لمعف تلا اذهل یرخا

 هو ےھلاوحا دھاعتت هار لا لاتع ىف هلک دالوالا ءالوهو سالا نم داتعلا وها ةراک الاب

 نوک تالغلا هذهف لج تالذنم نوع و دحاو تب تالغلا نوع و نوعرزی
 , تعفنافیوتهلا هعفاو تراص لمل اهدهد نبع را. رب هصاح نوکنوا دالوالادآ لا نيد هکر نم

 (ذعرارلا تاع طقم ةب ریه ظلایواتف نمر) نیعرارال تالغا تاك

 ۱ تالآو ےس ك دیز ضرا ه دن رلق دل وا ردیا هعرارم دقع ورعو دیز ن دنسل اها هیرقرب

 هعرارم دقع ل د هتم امت هنسرب ورعو دیز هرزوا قم وا ربارب ه دنرلنرب حراخ بولوا و رع
 هرزوایرلط رش هدقدلوا لصاح لوصح بودا لع هرزوا هحووب هثس لوا هدعب تودنآ

 لع هرزوا ررګ هحو ندعا هعرارم دفع هنسر ورد هرکصندنرکدتا ماسنقا هدیرل

 | جوا یکناهدنر کد تا هعرازم دفع هنسرب یرایلاها هیرق لوا هسلوا لصاحلوصحم بو دیا
 | هرزوا یطورش كن هنس نالوا دفع وصح نالوا لصالح بودیا تعارز دقعالب هتس
 دّعع یلوصح نالوالصاح هد هنس نالوا دمع لوا قحلوا یرلدداع كاک هديا ماسنقا

 رونلوا#باوطا# یرونلواتعس#«دنراشب ورعو دیز هرزوایطورش كن هنس نالوا
 ةيحانلا كلت هداع نا اهبر نذاالب رخ ماع اهعرزف ماعلااذه ىف هءارزلل هضرا عفد)

 رذبلا بحاصلفال و لوالا طرشلا لع جرا اف دیزا وا نیماع اع ییعدقعلاب نوعرزب مهم
 0 (هعرارلای هيز زب )

 دب ز هرزوا قوا ربار « دنرلنب ج ر اخ بولوا ورع تالاو ر و ضراو ےک لدب ز لع

 2ما یلثم رجا كنلع ك دیزیس هر و هسلبا طبض یی هصرع ورع بواوا ت وف

 ردکر کی علوا ءاضزتساهترو هبا شرب نکل رازالوا#ب او #۱یجرارولوا ر داق هغملا
 | هلع نال ءاضق برکلا لع یف هل یشالف لماعلا برکدقو هل ضرالاو ردنا بر یا واو

 | تعي ةناد ىطرتسو و دعب حراخالو جب راخا نم زج لاب موق دقعااو .دقعلاب موقتاعا

 هلع لثمرجا لماعلا طعنا مزایف هب ر نیب و هنیبيفاماو ءاضقلاف باوج رک ذ ام نا
 هرغدمف هنم ضرالاذخ اا ذافراخلا نم بیصذ هللصحل لاعالاهذه ةماقان لغتشا اعنا هنالب
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 (ةعرازيلا قدر .ع) هاضر تبلطب؛ناب : یضفیف عوفدمرب رخ و

 کلا ند رار و رم هدکدتنا ا در یدلاخو رمشد و کب و ورع یرالعوا بولوا توف دیز

 كلارتشالا لعلقتتمندنراب یم یراقدلوا تللام ال نھ بودا هعرازم دقع کب و ورع

 | دلاخو شب هدقدلوا لصاح لوصح ر دق وش بودیا ع رز هیالرات یراقدلوا فرصتم

 زا زالوا *باوطا # یزرواوا ر داق هتکراشم هورعو دیز ه دلوص علوا

 نکل بولوا باغ بودیک هراندرخآ نکیا كلام كارتشالایلع هی هصرعرب هليا ورع دیز
 ناصعنو ینرتررض هر هص رع ن دّتعارز هحربدعت جد دن) وا تعارز ه رو زد هص زع

 هتعارز نوسة ی دننک ی تسبلک كنهصرع لوا ور هسالوایراط ضرا
 رولوا # باوا # یرولوا رداق

 ۱ رک ارور فف هس کیا یتسلک كن هصرع لوا ورع ه دنروص وب

 - هتعارزو طض القتسم شیت یک فوم هصرعیجد دی ز هسلک ندرابد رخآ

 رولوا #باوط# ییرولوار داق
 لكلا ع ر زپ نآ هل صقنالو هرضدال وا ضرالا ععنی ع رز نا سیا ایهدحا ناک اذا) علامت هنر"

 (هعرارا این هب زار ) ةلالد هب بث اغلا ىضرة دلا تالتلثم مفتشبنا هل باغلار ضط حنا

 ۷6 تاقاسملا باک #۶

 | لوا ورع بورپ و هورع كل د هنماغ همولعم ت دم هلیقب رط هلماعم یتسهیلاخ هصرع دیز
 هجو لع ه دنر یراعزوا و مورک « دق دلوا ع اب نودیا سرغ ینمورک کالم ه د هصرع

 ورع ددعن ثویعاوا رک د لارشا هد هصرع تودیا طرش هرزوا قلوا رسم هفصانلا

 هدک دتيا عاببودیا لعو سرع یراق وبج کالم هد هموق رح هصرع هرزوا ررح هجو
 دز دز اه نک دیتا قلا 2 كنب رلمزواو مور ك كخاب لوا ورع ءانب هرو رم طرش

 رداق هکمامرپ و تولد رولوا شاوا من یس هلج كموره لغ وا م: رک

 زالوا ۳ یرولوا ۱

 سرغد نا ىلع همولعم هدم دلماعم هضرا عدد الحر ناولوهللا هجر یواع طلا ے رس ینو)

 سارغلانوکب و زوجا ذهذامهني نوكب سارغالاو راعلا نم لصحامواسا رغاهیفلماعلا
 (نعرازاا نم هیف هناخراتأت ) امهشراعلاو

 یسلاها هیرق ییراصانوتی ز نوا تبان ییادخ ندعدق هدنعاربط یس هیرق صاجرب

 هب رقیلاهایفصن رتفدو یعابجومرب كلوت ز نالوالصاح بودا هب رتو رام ندعدق
 تعانق هنفصن یطباض هروب رم صاخ نکیشگهلا یرلطب اض ص اخ نب رخآ فصو

 زالوا # باوطا # یرولوار داف هغلا ۰ دز فدو صا فالخ نویعا

 یک هيراعلا باک

 هبه هک اس هلی رط تیراع هرزوا ومص به هی راع كل هدنهیتسوجنار دق وش دیز
 لوا دب ز هر کصندک وا ملساو عفد هله> و وب بوبد نللوف لا م درب و هدلاح ینیدلوا

 ع وهوم كالم ےب وا لوا هلغعلوا | رک د ەھ ول درع دنه هدک دتا بلط ند دنه وجا

 هک رولوا و

41۴ ۷۲ ۵ 
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 زالوا # باوطا ٭ یمرولوا هرداق هکم ام ربو وید رولوا

 ا :همهفذب راع لاقالق همهاهنوکل اح هب راعلا ىن رطن كل ىرادا ىا ةه ی راعو)

 (رر دلای اذک هعب رشلار دض زم ) ذب وهوم عفانملا نوک لاح هانعخ

 هدنرزوا انب اعاد هلبا انن لزم نوا كسفن هلا كلام یدنک هدمهصرع كلف هورع دیز

 وادا 2 برا لر هدکدب یهصرغر کا دیلا ندک دی ییهصرعالضا نوسروط

 | بز فرص هار دق وش ن دنلام ورع ه دعا تولد ن وسلوا مبأتب ء هل وا نماض

 کنان هسلیا عنم یورگ ن دقفرصت ی هص رع دیز هرکصن دک دتا ! انب لرم نوی سفت

 رولوا # تاوطا < یمرولوا ر داق نرمل هدیز ییتوق ۱

 اذکت قو یلالاقوا ادبا لدن اهکرتا نا لع كسفنل هذه یضرای نبا لحر لاق لجر

 نعطي ضرالا نم هجرخا اذاف ىءانبلانوکیو كاتب قفنت ام كلنماضاناف اهکرتا مل ناف
 (هرراعلاف هر دعاق) ضرالاتحاصا كلذعيج نوكو شرا ءانلاز يف

 | رولوا# باول ا* یمرولوا یکم ل دیز روب زمءانب ساوا نماضهورع نتي كنانبدىزەدتروصوب

 : + ةعددولا تاک #۴

 یدییسکنا ه دعب بودیاعضو هعیدو هدنناکد لورع هدلوبناتسا یتسایشار دق وش دی ز

 هرج ويد هلبا لست هک اب هدنآ رونک هیهنردا یمایشا هورع دی ز هدنراکدنک هیهڼردا
 زالوا # باوا # یرولوا ر داق

 هدنع تالهف موبل |یضم تح اهلمح لو لعفا لاقف موبلا ىلا اهلجاا ةعيدولا بر ط (
 رالف ع ربت هل وبعذ هيلا اهلجال درلعلا هيلع تحاولا نال نعّبال ءاطع لاقف هدعب

 ) ةعيدولا ناصف هيليضف تاناعض ) ۷3

 كنسانا یسهنطاح رص نیلام كني رغص دلو نالوا هدنظفح دیز نالوا لالا دوم
 ن د دنه یلام لوا دیز الاح هسلبا ظفح دنه ت دمرپ بور و نوا ظفح هدنهیسانا

 هاکمرپ و هک اب نوحا ظفح یروب نم لام دنه هدک دتسا كیا ظفح هیالولا مک بولآ
 زادوا ۷ باولتا#ییرولوا هرداق هکمامری و بود رولوا شوا طقاس كتالوقح

 عاجالاهللا هجر كسلا نبا لقنوام هل ىتاذ ىهودجل او بالا ةبالوىلوالا بتا ر ةنالولا) |[
 د اشف ةسداسلا ه دع افلاق هاشا  الرعنی امه دنا الرعول اهنا لع

 6 الامو عدوملا هب نمط ام بان #۴
 هنناکد ی رش نک ور ه هرکصن دک دلا EN یوعمر دز

 هق رس فد رش فهم ہل وا معان او صم تو و5 هث رزوا یس هتد توروتوک

 رولوا # باول ا٭۴ یرولوا مزال ن ناعص توللوا

 اکو ۰ نم تقرت راو یی وادار ترش اهعصو اوب ینایعرت دناوفلاقور)

 (تقرسلا باک حرش ین) هللا هجر یسخ لا لا هیلاو حک اوهومنوهیدینیباههضووا

 رفسلاق الا نصب ع اهطضالا فاما ادعاق مانول یالا لصلا ف اناما اولاق
 r) نيلوصف اذك ع دوملا هب نمضیاهت هبل ضف تاناعص)
 س
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 ` TEE بو دیا ملبسدو ۳۹ هورع عو ودنص لّففمر دی ز

 لیهروب نم ءایشا و :رجهدکد تیایوعد ۱۳ مایشا هلوعموشو ر دو وش هدنګا

 مزال ناعم” هورع كعد ےب نغیدلوا ه دنشا قودنص هدعادیا نیح

 زالوا باو ا*یمرولو مزال نيم دوخا

 عدولا لايف هنم بي مودق هق ناک هنایعدا مل هنالآ هيف البئز لحر دنع عدوا راعت)

 هنا هيلع یعدی تح نیعالو هيلع نامضال هللاهجر رفعح وبا هبقغلالاق هیف ناک ام یرداال

 (هناخاهعیدونم)ز هط لک :ناو یر فلح ناف فا ذی هع.ضوا هعهفد

 یدلاقهدکدیبویمری و هرکب مدیشمربوقاشوقر و لروکرب هک اس وبدر و هرکب ندورعدیژ
 نکددیکبولآ , ندنس نوعا كمر و ٥ هرکب یغاشوقو «اروکلوا ورعهدک دتای یوعد ود رب و

 دود لو نانو دود تودیاعضو هاب هدعضومرهدش رطعءابنا

 رول وا ٭ باو | *یترولوا مزال ناعضهورعیغاشوقو روک سیدردشلوا عیاض بولاق

 RRR نعت تعاضف تیسنو تو یدی نیب اهتعضو لاق)
 هیچ ندماج هورع نالوا رطان ینب رکخ نونلارب و ینتعاس ےسرب هدقدراو هماج دیز
 قمراو هی وشراج ه ورع « هرکصن دک د رک هم اج دی ز بودپا ملسو عاديا نوا ظفح

 هدن دی اركب بیر و وید هل سم و رخو تعاس لوا ورع هلککا ابضتقا

 هنیمطد هورع ی رهخو تعاس لوا دیز نحلوا نیما ورع رکب هساوا عی اض دعتالب

 رولوا # باوجلا # ی
 قف طرشب زوج امنا لابعلا ىلا مقدلا نال هل ابعو لس هذیماو هسفنب اهظفح هلو )

 و ءنيماىل عفدولو رخ لا لاق الایع هوک ی لا ةجاحإلاهققح دنعو ةنامالا
 (نعیدولا یفحاضبا حالصا ) یوتفلا هیلعو زوک هلابع یف

 ۳ بودیا عضو نرلبات هد هطوا نالوا هدنراهراجا اک اشا رشپ و رکب و ورعو دز

 اع رس هدقدلاق شب کلات بوقلا ند هطوا دحاودعد ادحاو راروب رم نوکرب نکژرولوا

 یخ یتسوبف كنهطوا بولاق دیشب نکیشلوا مزال هنیرزوآرمعب هظداح ییاشا

 هدهطوا هد هدلبلواهسلوا هعیاض بونلوا هقرس ییاب كد ز ند راروب زم هلکتک بوی وق
 مزال ناعص هرشب قحا وا تد اع قلعارب قحا نکیا راو ءایشا

 رولوا # باوا # یمرولوا
 اس هل لب لو ه دنع هعضووا لدنع تعیدو اذه لاق و بوث هيلا ءاج ةن دنفرمسلافو )
 نمط عاضف هعضوم ىف بوللا رتو لجرا  دعب نعماق كلاملا باغو لجرلا تکسف

 . (هعیدولا ین هیلیضف تاناعص) اعيضمهك رب نوکیفافرعو ةلالد لوبقلا هنم دحو هال
 بودیا عضو هد هطوا لوا ینباک دیز نکیانک اس هد هلطوا رب هد هسردع هلبا ورع دیز

 هد هطوا هد هدابلوا دسلوآ عياض ب دک ی هرشط بوغار قا نسوق كن هطوا یجد

 ورع نکیشلوا مزالءورع طففح باک اعرش هدقدلاقورعزرکلاهدهطوا. تودیک هیورمط هدعر

 | رولوا * باوطا# یرولو مزال نام هورع قلا ت داع قلغارب قچآن کیا راو هنسز

 و
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 | ع اضف هل انه تاکسلا اوکرو موقلا به ذف هم هپاک ؛لرتو سلنا نم ماق نه ی وت فو
 دقفکر الف و نیعت رخ لا هلال رخ الا ٠ نع :دحاو دعت ادحاو اوماق نا ءاس نا لات

 هلججاوماقولو دععلاوه ن نیعساهنم ار قفالا فلت رص ت رد ر رفق CE نکا

 كانه هوکرت الف مهظفصسا دقفم هدنع هکرتال الاما نال مامالایضاقلااق اعيج | اونا

 ۱ (ةلبضف تاناعص) نونعضی# ةلالد ظل | نم هومّملاام اوکرتو هوعیضدٌمَف

 كاروکل وا هرکصن دکمه دور تمام حرف دق وتو و

 رارقا ویدر دک دیز ا بدو كروکو شا ه دق دلوا دنسح فر" نکدآ هدندب لو رع | م دو

 هدنرادب بودیا ضبق ییابیدو روک ل وا یس هنرو هدعب بولوا توف هرکصن دکدیانارب و
 . دوخاب ندنس هکرت كل ورع رهساوا قرح ابندو لروک هدقب رح نالواعفاو نکا

 ۱ زالوا # باوا # یمرولوا مزال نام هنس هبرو ۱
 قددصد رهسدد یدلوا 2 دعت لب ه دقي رح دو دوک لو هبرو هدنروصوب ۲

 هرراو دی ف وا هیصو دی ق اما و ك 2 4 اب لاح هعيدولا تیلا نيعولو (

 اب لاح سال د مت اسقا عفدلا وا الهلا ىلع نوقدص و هدف ناک اک

 (ةعيدولا ىف یواتفلا عمج )
PRلوا ندا ر ورک کا | لسن و ادیآ « هرکب و ورع  

 ی رکراب تولک دز ه دعل بودا ملسا و مدد ه دنه یو هحوز هدنل رمم دادی یریکراتا

 دفار یمح هسا مکح هاراص اح هد دژوا اله ریکراب نیدعا ضد

 رولوا # باوخا #یرولوا 1
 هب وال لیقو هریغآ ضرب داف هبو نم! لبق هلابعین نم ىلاوا عدوملا تيب ىلا اهدر)
 نیفمحا نم ریثک حرصدقو E نلوصف ) سا تالاما اس ع نم ا درا داق

 اههدحا ءاتف او ءاصعلا رو هراو ناعخک "نالوف دلتا یناک ادا هاب یاد درا مهجر

 ( فقولا کرم فعلا حج (
 2 ہا لوا ورگ هرکصندکد تا ی و عادب یس هدا ردقوش هلا هسکب هورع دن زر

 عدنه E £ هسلوا 2 اض ب وتلوا هقرس ها 0 وا تب او ود هدسلا یتأب هلا هک

 زالوا #باوطا# یرولوامزال نامت یروب زم
 دعا وه هیدن نبد اهعضو ول اذکو ارب هبنح وا ۶# تح اهعضو و مانول و ) 2

 (نشلئلاو ثلاثلاق نیلوصف)

 رب و روتوکه رکب یرویزر ر عاید یخد ورک بور و هقاردق وش وید ربو ه هرکب هورع دیژ
 رسا ریصقت و یدعد هدیدب ارشد رول رم حابه هر هر "EEE هرس هنا نالوا یبما ود

 زالوا ۴# باول ا ۱ ی رولوا مزال ناعك هو هساوا عیاض

 2 ادب ز راتو دلا كالذو هلام طظعحاع اه خو نام هال هلابعو هسفن اه ظف> ع ذوللو

 ۵ رم اوهدیعوا هحور و هتحوز وهسقن دبق دلااماء هد . راعوا ةراحاوااکسام ناک ءا اوسهن ولاحو
 وا سس ل

۳ 

 کک

f ود 



 فقت کن

 هلع و 5 نوذآلا هدبع و نانعلا کت < دعادولا ج: هرهاشلا صاخل ا

a٤ ل نيرحما (  E 

 r ج ا 9 نگو ضف ی هکر ت ور هلغلوا توف أربصم ه دعا E یهو

Basتوتکم هورگ هلد هلا لاصدا هر یروب زەن : هليا هنسکر تاکردلرد هب هرو کیا هرزوا  

 بولا نن یخدرکب بور و نوعا كمروتوک هپ هنرو هرکب نالوا ینیماخد ورع بوردنوک
 موقردغلبم تولوا قرغرکب هلغغاب هبفرس هنن روف هده ر ا نکردیک هلبا نو ر

 ۱ زالوا ان او یترولوا مزال ناص هورگ سا وا عياض

 دیلیع ثعبف تسرفب یهاوخ هکره تسدب نم ةناما لاقف ةناما عضو هيفربصلاقو )
 یهالاومولعم یهاوخ هکر ه تس دب هلوق 0 نعال لیقو نعصبلات هد تالهم نما

 صالا ح2 :الفلوهج هوا ن انهلحر دب ب یلعتعبا هلوق فالع ماع

 E 1 ف هناخراتات (

 توف الهحم نکنآ هدنضبق یامر دق وش نالوا تعدو هد و دنک كشز یزد دنه
 رولوا # باوطا ۴# یرولوا مزال ناک ندنس هکرت هسلوا

 لاق و اهنیپ ناف ,اهم عت هبراو نا لسیال ناک و ةنامالا لاح نیبیال نا الهح هن وک عمو )

 ب ناکنا و هلوف لبي الاو هتلاقم ىلع ث راولا نهرب نا لیهجتالف اھت ددر هتابح یف

 2 ( هعیدولا ین هابسا ) لیهجالف ,اهلعب هنرا ونا
 HAR نالوا هدودنک دنهرکآ * تاوطا اردن یسانعم كالوا توق اله هدنروصول

 اله هس دلوا توف بويل ی راکدلب یتاما نالوا هدیدنکذس هبرو بويعا ناب لاح

 هسرار دیا تابا نکیدید مدتیا در هنبحاص ناما هدننایح دنه هو رکآ رولوا شاوا توف
 هسزرید یدلوا لاله بودیا نایب نکیدیا هن تناما نالوا هد دنه دوخاب

 زالوا شلوا توف الهحم ۱
 هلبا ظفح هدکهسک ی زالب لوا هرکصندک دتا میلست و عادبا هورع ینکزالب رپ دنع
 هنکا لاوح یکیدشا طظو> ییسایشا یی 5Î لوح هدزس هسک یخدورع بود

 هورع یزالب ود كسرو اوا ی e E E ءا تا لو دب ز E عیاض

 هقودنصقناهعضوق هر دی نماهعصت الو دی اه ظفحالاقولو (

 ) ۳۳ ق نلوصذ )نوید

 بوباق نس وق كنلرمم هدعد تولک هرزوا یهحو ت :رفاسم هدنحاز ةو دنه"

 م هک وپ ماجو عروک هدنه بز هدماچ ه ا ا اعم هلا یش ر تولد 5

 یرادخا یی ددنه ° رک صن دکدیدعالا ع هراو رب و ۳۹ رادکا كنيديلکوومق شلاق هد رەھ

 | یرادآ بویاداکییوبق هنپ بواا نس دوو روک ب وجآ للزبم بنیز بوریو هبنیز

 تر

 ات

۳ 



<a ed 
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 ظفح هدلزملواومیلستو عادی هپ ودنک دی زبولک هنلز م دنههرک صن دکدتبا ميلستهدنه

 هجو درج هسلوا شلوا عياض بویلوب س هپ وک نوتلارب و قاشوق رهوح رب یکیدلبا

 مزال نام هدنه ی هپ وکو قاشوق هلکمریو هبنيز یرادختا هرزوا ررح
 زالوا وجا ٭ ییرولوا

 رم ىلا عدوملا عجرالف حاتعلا هنم ذخاو شش تالز م ىف لینجا هللاعف هل منع باغ )|

 تبلاالعاجر صدای جالا ىلا حاتملا عفدب لطفا نب دمح لبق نه هعددولا دیش ا ۱

 (الامو عدولا هب نعصيايف ۳۳ ف نیلوصلا عماج) ال لاقف هدي یف هفاع

 نالواناددراو هدیردکح سن ااو ردقوش دیعم هلبا روعت یراقانا دز ندنرلکب یر هک

 ی روت كنسېضعب كارللوق لوا مند ادب ز ورم هرکصن دکد نا ےلستو عاديا هورع
 یرالوف ندیا قابا هورغ هساوا میاض بودیا قابا یرالوف ناقیج یرروه هدعب بوجا

 رولوا ٭ باو ا۴ یمرولوا مزال ناعض
 ظفطا مالال الوا فقو اقافو نع نق دیق لحوا صفق باب محفول عدولاو )

 (نشلنلاو ثلاتلا نیلوصف )) ۱
 یرکراب ورگ هر E e عادیا ترک را هورع ندنسلاها هیصقرب دیژ

 ریکراب هرکصندقدلوا ندروکیربکراب ب رکو را بویلغاب هنس هقلح كنسوبق كنیم

 رولوا # ۳ دل هاو دف نرمل ور یني رکاب دی ز هسلوا عياض

 نعصيالاو نمضي اهارب ثبح تناکنا اهلخدو هراد باب ىلع ةبادلا طب ر طلا یفو )
 ىلع ی ا سولح یرعلاق فور 2 و نععیالق یرغلاقاماو راصءالاق اذهو لا

 تاناعص ) راصمالا  كلذکالو اعيضم E ه راج لعام نظفصف نهرود باب
 ما هارصذ)

 هلورع نکیغوب یضاق یا رسنا ورع یی هخاردق وش ینبدلا هعددو ندورع دز
 مصل هدب ز یروب رم غلب ام بویلوا یضار ورع هادا قرص هتسهققن لدنه یس هحوژ

 رولوا ا ۴# یرواو ارداق

 عدوملا ن . ەد یصاقلا ندا رغب دنآ رها و | عدوملا دلو ىلع قفنا اذا نويدآاو عدولا )

 عدولا نیدیضقول حدولاو هيلع بحاو نيد ن دیعا نوکیال اهتعفننال نودا ارال
 کالم هعفد هبا نیہتف ناعضلا کلم هلال هلع قفنملا عجریالو لوا ' دهد نی هذا رغب

 ( حاكللا باک ىف هیطاولولا هقفننم ) هيلع عجريالف امر تمناكف هسفن
 مالعا هورع هدعب بودیا ملسدو عادی هرک یس هلا نالواتعددو هدودنک لور دیز
 لیکوتدطمق ندرکبیروپ ره سایر دیز هلءلوا رمحم عاديا ل دیز ورع هدکدتا
 تو ی دعام تولا ندرکب ید رادعمر كروب زم علم جد ورک بودا

 رداق کفر دن انيك هدب ز تویکت انی نایت کر لر o ییابعامورع هلعل وا

 زالوا ٭ باوا # یرولوا
 ن يبا ولو نامصلا ۴ بصاغلا "یرب و E هصف كل الا زاحاف اش رخ ا نم هک (
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 كلان زاجاف ریغلا ل لام عدواول اذکو و ظفح ملام ناعصلا نع ًابیال ظفح ان هرماف هب ب عفتنا

 ) ۱۳ ق یتشورسا لوصف )ناعصلان د یر كلذ

0b:رک عسس هر رخ هلب راشم نع ۔یدور# بودا لیکوت یورع هعد < ساشا ناو صوش  

 تما بواوان رکاس هد هر رب هلباودنک ندنبانما یروب زم نم هدعب بودیا نم ضبقو

 ۹ هورع نمف دز هسلوابئاغ بولا من لوا رکب هنکدری و نوعا ظفح هرکب نالوا

 زالوا # باو لا  یرولوا رداق

 یافت ونوحا طظفح هرکی نالوا میمایروب زمنغ هرزواررح هحوور۶ هدنروصوب
 :ناصو در E a ا نی ملی ها ت ولا رکب

 درو < باوا ۶# یرولوا صالخ ندنس هملاطم دیر كحدنانیع هنعیدالوا مزال

 < فالتخالاف لصف #
 او وروتوک هرکب نالوا هدرابد نالف بودیا عادیا هورع ينس هوهق هدرفرب دب ز

 هليا نانع تکرش نالوا نیما یب هوهق لوا هلکمام هدیک هرادد لوا ورع نکل بودیا
 : یوعدودرب ورد هدکدب هوهف ندورعدیز هرکصندک دا لاسرا هرکد هلیا شب یکرش

 هبلبا a یورج هدسلګ لوا رشب تولد مدردنوکهرکب هلا شب ورع هدک دتا

  صالخ ندنس هبلاطم لدی زكحدیانیع هنفیدالوا مزالناصو در هنیرزوا ورع

 ۱ رولوا * باوا * یرولوا

 لاق وا ىلا اهعفديمل لجرا كلذ لاقو هيلا اهتعفد لاقف نالفىلا اهعفدا اهب ر لاق )||
 يلا ىلع نامضلا باما قح نال هثارب قح ىف عدولل لوقلاف هبلا اهعفدی ۸ اهب ر

 (نيثلغلاو ثلاثلا نيلوصف )
 هلسعد ی دءهردنوک هل رتسف یضاق هدنرلفدلوا دعوا ره هب یطاق هلا ور ديز هدنروصو

 رولوا مزال نامضودر هنب رزوا ورع بویعافیلک: نی هورع ويد رولک مزال ناعص هورع
 زالوا#باوخا# یرولوا دفان یم هسلبا ےکحود

 ۳ e e a تو نوت دیز

 عادیا هک اب یدیوج ل وا دیز هدنرلکدتبا یوعد وید ریو یديشعا ملس و عب هک اس

 مزال ن امصو در هنیرزو بویدیدیشلوا عياض زسمریص هتو:یدعت هدعب بودیا علساو
 هنن ن د ورع هلب را درحم لوق را هسام هدنا تابا شی رااعدم هنر بودیا نیم هنفددالوا

 را زااوا # باوجلا ٭ یار ول هعمل
 تاد گہاع E3 دلا صد الو ۸ و اذک هیلا مفد ىدا نا ادهشف اض رف 9 ا

 شرفا لع هتسنمدیالف ةناما هتضبق ینادیلایذلوق لوقلاف ءارشو عیب ةداهشکه ضیخ |
 (رشعىدال این نیلوصذ)

 ردقوشودر دتا جا جا نوحا دی ز توربو هب هنسک دعمر رب هورگ یس هرو كاذوتح دیز |

 ورع ندنس هرو كورع یس هبرو كن افوتم دیز هدقدلوا تو ورع هدعب ب ورو هما ۱

e)هلفرص هندراصم ی دنکقح ریهب بویمر دتا ح 2 | نوا دیر هلبار وب زم ل  

 الهنا

1 
۱ 
۷ 

3 ۰ 

 9  تس تب نت ی <



 هدنت ایح ورع هرو هدنراکدتبا یوعد ود كلوا نماض ندنس هکرت یدیشعا دالهتما ||

 ډیر هلباروب ره م عليم لوزڳ هنرو هلعلوا تاب هرزوا یعرش هحنو ینعیدلوا رداص مالکی ب 0

 یٰلع میهن ددرولا قدص اه در عدولا نم عم ولف هت ایح ین اهدر هترو لافو تام را

 رداق دعا ندرکب نی رشی و »لوا ورع (E الغد ندور# رک: یل رش ی وعم لوا

 aS ۱ قافنا ت دمر ندن ام یدنک یورع رمسننذا ا :

 ارسلا ق1 ذرت نا یضاعلا یمارغب كالا هع اح هعددولا لع ق ةناولو )

 ہسلو'یتاغ بودیکه رادرخآ دیز ° زدکد تا ملساو عادنا ۰ هرگب یورع لوق دیر 1

 پودیا عیب هلملثم نع < دوخان قافنا یورگ هلا یرحا تودیا راخما یورک هلکاح سما ر کک

 عيبلاب وا "هعفنلات بهر نا تلاطف یتضاقلا لا عدولا ءا ب غو هلبع الحر ال ۱

 | هدنرورهنوکج اقرب هرکصندکد تب یلستو عادیا هورع نالوا یناخ ین ریکرا سارہ دیز |
 نوعا دی ز ع * بودی عیب هلک اح رخایرکراب ورع هسالوا مولعم یناکم بولوا بلاغ دیر 1

 هبیصاقلا رها اهتلغ نم هيلع ق هن و رح >اوب نا نکع اش ةعيدولا تناکنا هنا

 نما كاسا و میبلان هرهآب لب تالذییع ةدانز یقافنالاب صال و تكلالا رضا ءاحو
 : یدو ف ر راج ناک ةلهول لوا ولا لوا یف عیسلاب «ر ه صا ناو 1

 و

 | ند ورگ مد یهتشکد 9 جاڃا نوحما دیز توری و هلجر دهم رب یوق رص علب

۳۹۳ 

 رازوتاوا*#تاوتا*# یمراروتلوا قیدصت هلی ربیع هش راک دم: کیدا جاا نوا

 e ۷2 تام لات ( ٠۳ یف نیلوصف ) دثرولا قدص# 1 دز عدولا نم عميل ولو ےھلع
 کا ىه اهد ر ق دص هن وم دعا تکله غ ع ةفورعم هاف تناك عدولا دنرو لاق الهح

 وا هنابحیف اهدر نرو لاقولو هثرولا قدصدلف رهاطل ی اند تراص ةعیدولادا

 هناحیف لاق عدولانا اونهرپولو ناعضلاررقتیف الهح هتول ةنبالب ق دصب م هتابح یف
 ( ۳۳ ین نیلوصفلا مماح ) نایعبتباثک هند تباثلاذا لبقت اهنددر

 46 یتش لئابسم
 هدعب بودکه راد رخآ دیز هرکصندکد یا ملستو عاديا هورع فب رش فدع هر دیز

 رولوا # باو ا٭ یرولوا
 گپ دعا دولای هناخ ) یناثلانم اا عدول هعدولان ۳ هعددولا فالع )

 هدفدلوا باغ بودیک هراد رخادیز ° EA عادیا هرکب یور لوق دز

 زالوا ۴# تاو 1ا ۳3 رول واردات هذا هنس ندد ز تعا

 ) دولا E رفتم هر ده (

 رولوا ۷ باوطا ۷۴ یرواوا رداق هظوح نوا دی زی

 لعف هعینا یار ناو هترحا نم هيلع قفنی و دیعلارحوب نا فن یضاقلاناغ
 ) كولم همن هناخ)

 رولوا # اوما ٭ یرولوا رداق هظفح

 ر ةنلنوا نيمو وا امو هام " نم هبلع قفسنا یضاعلا ه سا رح وبنآ نکعال اتش ناکناو



 ی دلبا لیکوت ینب ورع هضبق نس ایشاردق وش نالوا تعیدو هدن دیرکب ورع دیز
 ءایشا 8 3 كص درک هسلبا قل N ید رر کد هدکدتبا یوعد EE رد

 اعلوا باوطا#یمرونلواربج هرکب وید هلی مفد هدیز زین ەموق رح
 ا لا ملسنلا موی ع دول هقدصد دعددولا ضرم نرو یا ل اف ن هوو

 كالعال وهو رغلا لامی عقو هرارفانال تالذو هرمصتیف یرودقلا

 ( ةلاكولا ىف نابملا ةباغ )

 ب اغ بودیک هرابد رخآ دیر هرکصذدکد تا م اسد و عاديا هورع نساشار دق وش دیز

 عج هلن رالثم او ` هلکاح یار یرلئالوا عراسنم یداسو ند هموقه ءاشا ورع هدقدلوا

 ۱ رولوا * باوجا # ییرولوارداق هظفحیی رانعو

 زالو مم هل ظفح الذ نال هنن ظفح و داسفلا هلا عراسنیام هلام نم عدب هنااهنمو )
 || اطوفح ن اکف ظفطا یف هیات دن امهددب نال ظل هرراضءو هعدوم دب ف یذلا هلام

 ( دوقفلا ىف عدادب ) ىضاقلا ظفح ىلا ةجاحالف نعم هظفح

 چ نهراا باک #
 یراقدلوا كلام لارتشالا لع هرکصندنراقدلا ضرف ه3اردقوش ند ورع دنه و دیز
 دیز هرکصندنرلکدتیا ےلستو نهر هلبا دحاو نهر هورع هدنس هلباقم موقمع غلبم یلزمم

 ند ورع نس هصح ندلرم كز هسلنا ءادا هورع یس هصح یدنک ندرو نه لرد

 ۲ دام 6 اما تومرمول رم هد ید دا وا جد دنه ورع هبکدتسا قلا
 زولوا ٭ با اوجا * یرولوا

 > نهرا سدح رخ اللف هنید ابهدحا یقوتساف ناننا نهترملا ناکولو اوا
 قح لکلا سبح حت نهنرال هتصح ابهدحا قوا ناننا نهارلا ناکول اذکو هنید وتو

 ) نهرانم هی هناخراتات )لر الا ید

 یورع دی ز هرکصن دکد تبا اتو نهر هدنس هلباقم ید هورعیتاد یتسایشا ردقوش دی ز

 ی

 ورع الاح هسابا لوق ېب هلاوح ځد رکب ب ودیا هل اوح هنیرزوا كلرکب هليا روب زم نړد
 رداق هغلا ند ورعیروبز م نهر دیز نردملا ندرکب یرو زم علبم

 زالوا * باوا ولو ۱
 حصا یف ضبقب تح نهرا عم نوترللف لجر ىلع لالاب هي رغ لاحاف نهر هدنع لجر )

 ( لاوان هی هبناخرانات ) نیتیاورا
 نهر هورع هدنس هلباقم هقار دق وش یتیدلا ضرق ند ورع یل م كالم هدنتعص دیز
 ردقوش یییدلا ضرف ندر کب هذا لدی ز یروب رد 0 هرکصتدک دا مس

 شمتچندقلوا نهر هورگ روب زم لم E نهر هرکی هدنس هلباقم یتید هجا
 روآوا * باوا »< یرولوا

 لوالا نهرلانم ح رخ هللا هلو هربع نم هنهرف هنهربنآ ن 24 هلنذداواو )

 ۱ ( ریغلا لا نهرب نوت هبناخ )

 *هدنروصوب

۱ 
۲ 
 ع
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 لوالاکبولاندرکب یل وید یدیشیا نهر هک اب یّرسلوا امدقم دی ورع هدنروصوب

 زالوا #باوطا# یرولوا رداق هظفح هرزوا قلوا نهر

 ید هورع یاد نس ان تل بم نالوا كالم یسانب و فقو ول هعطاقم یس هصرع دیز

 زالوا ۴# ت باوا # یرولوا مچ 5 دا سا ون هر هدنس هلن ام

 دیزا كسا :KE یودن هرکنآ هدندب ر ورع رول رم لزم ندع ند ءادا دیز هدر وصوب

 افءنسا د ندنه توتلوا ۳ یسانب الزم ورگ الاح هسلوا توو هدا یعددلوا

 رلیضار امرغر اس نکرد ن وسنلوا تعسف هدنرانیب امرغ ر اس یسادعام هرکصن دکد تیا

 رداق هکعد زردبا لاخدا هداعرغ نیس یی هلج تویلوا

 5 رازالوا # باوا # یزرولوا ح
 نوترالف نهرا اضقانت و اضباقتتح تاملاو ةویطا لاح مد کد سال نهزاو )
 دسافلا نهراب یلوا نهترلا ن وكب تولا كعب و هضبق ام هيلا یدژوب نح نهرلا سدح

 (نهرآ ىف هيليضف تاناعض ) جحا نهرا ف اج
 ه دنس هلباعمموقرهعلبم یی مال« ورع هدکدرب و هے اردقوش هل رعب رط هب راض م هورگدیز

 زالوا ٭ باوطا * یرواوا مر وب زم 2 هلا ملسو نهر

 نيعب ىناثلا لطاب وهو ةنامآ ىه نیعب نوک نا اهدحا هجوا هل ىلع نايعالا نهرا )

 رکذ ال قفاوم وهو اضيا زوجال اذه و هضبق لبق هعیاب دي ف عیبلاک اهرغب ةنومطم
 حك وهو بوصخ)ک اهسفنب هنوعمنایعاب نوکینا ثلاثلا یوتقلا هیلعو طوسل ای

 (نهرایناغب ولطقا یرودق حصار
 الحوم د هنماغ یا اہ دک د تیا حلستو نهر هدنسهلباقم ید هور یاد ازم کلم دی ز

 زالوا #باوج ۱۷ یرولوا حک روب نمنهر هسلیا نهر
 ال نیدلاو مادتسم سبح هبکح نال نهرا دف نهرایف لجالا )

EE 
 ےلست و نهر هورع ینرافع کالم یواسم هنید نالوا هورع یاد ید ه دتګ دیز
 یرلن .ادرباس كد ز هساوا توق هدلاح یییدلوا دب زا ن لس ETS دیر ۵ هرکصندک دا

 رزاذوا # ب اولا# ییژرولوا رداق هي هلخادم هراقع لوا

 نال هد قوتسد ق حح ءاهرخ دا راسنم هبقح | نهترلاف هرشک ن نويد هیلعو نهارلات تامولو)

 ( نهرا رخا ی راغغلا Jl درک ذام لع + وسر ی لا ىلع 4

 هلام یدنکه د راقع لوا هرکس ےن ڈیرلفدلا نهر ن د دیز یرافع لوا ورک دروب

 الاحهسلوا هدایز ن در ول رم نيد قی يد كراعع لکا رعت بودنا تادحا اس . نوڪسقت

 نيد هليا یر ءاز ندا كرام بو دردتیا ع یراقع لو یرابادراس دیر

 رداو هکعدزردبا لاخدا هدامر ۶ نو یرادفم نالوا هدانز ندر و رم

 رزالوا # باول ا ۴ یزرواوا

 | مدنهسلالو رحوبالو مدال لاسمالاریغ نهرای شب فرصتینا لدعلاو نهترال سلو )



{4 
 رج اوهلابع ین نمو همداخوهتحوز ىلا سینا هلو نیما لع هدب نال هل نوفرصتنیلا هل

 (۸یف هیج اولو) ةعیدولاعنصرام هبءنص,ف ةعیدو دب
 ۱ نخآورع هرکصن دک د تیا ملتو نهر هدنس هلباقیید هورع یاد یتسایشا ردقوش دیز
 سد هدنه دیز الاحهشک ت ەر و هدنه یس هحوز یی هروب زم ءاشا هدقدلواردیک هرادد

 ربج هدنه هسلبآع انتما دنه هدکدید رب و هک اب ی هړوب زم ءایشا لا
 زاماوا کب اوت ا# ییرونلوا

 درسال اهعفدول و دعددولا عق دب ربکال تکسوا هب ذکواهقدص )

 (ءالکولا ماکحانم ۳۶ ین نیلوصذ )

 هرکصندکدتا میلسلو نهر هدنس هر اهم ید هه ار دفوش هورع یاد ینلرمم کالم دیز

 لزم بودیانهر كفنیدعا ادا نسېقاب بودیا ادا هورعینی رادقدرب روپ نم نيد دیز
 ۱ زالوا # باوخا # یزواوا رداق هغملا ندورع

 نیدلانم قیام انهر نهرا نوکی لاقت نی دانید یضقو همش سج توق ابو نهر )
 نیرانیدب نهارا هيلع مجرب كله ول ىح هسمْاب نهر وهف

 ( کاله دنع نهرا مکح یف هینق )
 هرکصن دکد تیا ےلستونهر هدنس هلب اعم ید دد اردقوش هور غ یاد نزم كلم هدنتڪڪ دز

 کا و تابثالا دعب بوقج قسم هدس هیلخاد روپ زم لزم دنه بولوا توف دیز |
 ولدر ولوا لطا روب ر* نهر یس هبرو كدیر هسلا نذ ورع ىس هلخاد كرو زم لص

 هلا ندورع هيجراخ نیدهلوا ادا هورگرادقم ندیا تباصا هي هيجراخ ندروب رم نید |
 :a رزالوا # تاوطا# یزرولوا رداق _ ۱
 قحا رادلاوا اهیفاع ضرالا نهرنأف ىلاعت هللا هجریخرکلا نسل اوبامحسلا لاق )

 | نهرا لع قاب وهف هدحو هبلعنهرا ءادتبا زوج ناکناف قبامیلا ترظن نهرا ضءب
 یرکا ظفل انهیا هلك نهرلا لطب هیلعزوجال نهرا ءادتباناکناو نیدلانم هتصح
 نیت قامعسالانال كلذو لطب اعیاش ناکناو هبفنهراا قب ازرفم قابلا ناک ادا یعب
 لاقو الف الاو زاح ازرفم ناک ناف قبال انهارراصف دقعلا یف الخادنکی قحساا نا

 هتعکدعب تهرا ضعي قحا ناو یواعطلا حرش ىف یلاعت هلا هجر باج سالا مامالا
 لطمالق ءادسا هلع نهرا زوج نا نک قاقصسالا دورو دعب یابلا ناکنا رظنب هنأ

 نا نیلا نم هتصح انوعصم نوک: هنکلو نیدنا عیمج اسوبحم قابلا نوکیف هيف نهرا

 ناونیدلا نم هتصح كله قابلا تالهول هنا ثیحنم هنم قعساام هيد ىلع نیدلامسق

 نیدلاب قبلا نهر اذ ام فال نیدلا ی بهذیال نیدلاب ءافو ییصتساام هتیفین ناک
 أ لط هناف ءادسا هنهرزومالاعقاقصسالادورودعب ینابلا ناکولو نیدلاب ءافو دیقو ءادتنا

 . (الامو هنهر روکا نابلا باع ) هب نهرا ۱
 ےس زا ند ءادا لد هنامز نالف هدکدتنا ملسو نهر هورع ناد یل رم كلم دیز

 ]ی اکو ید رکب لیکوت یرکب وید نوسابا ند ءاداو عی یل زم ب ول وا لیکو رکب

OTا و ی ى ت  
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 رلهساوا توف ابقاعتم ورعو دیز نیدیا نيد ءادا بودیا روم نامز لوا هرکصندکدتبا
 هدنرکدید هليا ابا ید ب ودیا هل نع یروب رم لزم هرک یس هن رو لورع الاح

 یرکب ویدرولوا شلوا لزعنم ندتلاکورکب هلغلوا توف اهاعتمورعو دیز ی هرو دی ز

 رازالوا #باوخا# یزرولوا رداق هعنم ندافیاو عسب

 نونرالالو ةلاكولا حسینا نهارلل سیلو نهترلل نیدلا فوب و نهرا عيدنا لدعللو )
 عییونهرا كسعناکامیبع لدعلا ب نوترلاو نهارلا تامولو اضیا عیبلانع هعنعنا

 هماقم هصوالو هن راو موقيالو ةلاكولا لطبب لدعلا تامولو

 ( نهرا نم ىناثلا ف هاخرانت)
 ورع نع اوضرفتسا دوهبلا نم هعاج ىف مانالا تالکشم لالج مالسالا حج لوقام (

 ةدم كلذ ىلع یضمو روب زملا لب انهر ورع دنع ابتک اوعضو مث كلذ اوضبقو افلبم

 بس رج نکنعنید ءافتساو نیرو زر 1۱ نینها را نذاب ةنوهرلاب کلا منا ورم لهف

 ءافینسالاو عيبلا هلرعن #باوا * نی نوا نوا الما ةموقرلا
 نالوا ك زا ند رو زم علبه نيک 2 یم هدنس هل اعم هد ا ردق وش یچ جد دلا ضرذ ندورع رو

 هلکعا ادا هورعیروب زم علص دنه هر کصادکد تیا ےلسو نهر هورع یو نم يلوا رب,

 E ى سل ورع هدکد سا بلط ندور شوپ رس هر کصندکد تا نهر حس هلباورع

 AE هدند ورع سول رس هر ؟صندقدوتیل وندا س

 ۱ رولوا # باوا 3k یرولوا هرداو نمط هورع نشوب رس

 اً“ افت ام دعب وا نیدلان ع هارب ام دعا تلطلادءد نهرا نرل عنهولو طويلا قو (

 هذ انیما ن اک نال اعاجا تغلبام ةغلاب هتعف نمط هدنع هدعب كلهف خا نهراا
 ( نهرا لاله نامص هیلیصف نر . عف یلطاا دغب عنلابف :

 هلی کد دی ز هدقدلوا كج هو جدا ورع بودیا بلط ها ردقوش ضرف ندور۶ دی ز

 نهر هورع هدنس هلباعم ها لوا یس هعداش دصحندلزمم یییدلوا كلام كلارمش ۷ ىلع

 یتودكفلا لبق دیز هرکصندکدتیا صبق ندورع یروب زم غلبم هدعب بودیا میلستو
 مس یس هصح دیز ندروب زم لزم ورع هسلوا توف هدلاح ینیدلوا دیزا ندنس هکرت
 نوسنلواتعسق هدنرلن امرغ یاسیسادعام هرکصندکدتبا افیتسا,یعد ندننم بونلوا

 رداق هلاخدا هدامرغ نعص یک هلج ge ءامرع نکرید ۱

 رازالوا باو سا ۷ یررولو

 یراطلا عوشلا تلذکو عادا ن نهرا كك منع ی هق لصالا (

 نا بک اف هود

 ی اد اوراق 1 2 شاطز ابا ا نسو

 ا عوج رول رم لزم دی ز هرکصد نک اا ERE EW هور#

 سا مسرعا نید ءادا ل د هب هنسرب رک | ۲۱ ه دکدشا ملسو نهر سیده ورع هرکی اد



۰ 

 لرم لوا زب هلکماعا نید ءادا بویلک دیز بودیا روح هنسرب هرکصن کرا
 هاوار یب هدرادقم نالوا نهر هی ودنک ه دقدلوا فقاو ورعبودیاعس هليل نم

 _ رولوا * i A ذق ان رول ره مین

 قافت الاربجا هعدب نا لیکولا یبا بئاغ هت وم دعب هتراووا نهاراو لجالا لح ناف ) |

 مه دنع یضاقلا هعاب ه دعب یبا ناق هعا تح امایا یضاقلا هسح یا عیبلایبع لیکولا

 ي سون ها یا زەر هیفو ینامرکلا ین اک ه دنع هعمل لیقو

 هربخ ذلا ین اکرم هنا مععااو هللا هجر فسون یبا نع یورو یجرکلا هرک ذ

 (ذب زارلای اذک نهی ناسهق)
 e دتیا میلستو نهر داف همید سورع ر دق هور یاد نلرم تالم دیز
 یرکب ود نوساناند ءادا هليا تع بودیا عب یل مرکب ڊ مسرعآ ند ءادا ل دهنماغهنسدب ز

 رور هنس کا « ORE PRE اکو ید رکب لیکو ت

 ساح بوروتوک هک اح یرکب وید هليا عیب یزم ورع هلکم اغا نيد ءادا بوټلک ب وديا
 هتد وا توذیا حس هلیلثم ن ده یژوب زم لزم کاح هساعا عب ادانع ۵ دک دتنا قیضلو

 رولوا * باو لا * ییرولوار داق |
 ک الا عاب علتما ناف عيبلا ىلع نهار بم حلا ناف امابا ل دعلا سبح ري اربسغتو )
 لوق اذه لبقو قو متا اذا نويدملا لام احلا عیب ىلع ءانب امهلوق ىلع اذهلیق هسقنب

 ( نهرانم تلانلاف هيزازب ) یه او عيبلا ىلع هنم ءاضر م دقتل لكلا

O RR TST E TES 
 هسلبا ملتو نهر هلسدا دنه هورع یاد نودیا هراعتسا شا ز دف وش ت د دنه دی

 هره ذخاوم یدیزولد هلبا لیست هک اب ر بو دیا صرلخت ندنهریاشادنه

 رولوا 2 ولا # یعرولوا هر داق
 هداررتساو ندلا ءاضه ا نا هل زاچ نهرف هنهرل اش راعتسا)

 (نریخذلانم "یف هلو راعتسلا نهر ىف هينق) ۱
 هدنس هلب اقم یید هر دوش هرکب یاد نودبا هراعتسا اشا ردق وش ند ور دیز
 ندنلام یدنکیرو رمید ورع هلغلوارحاع نشد ءادادیز هرکصن دکد با ملساو نهر

 هلیاروب زم نرد ورع قوا لقا ندنید یرلتوق كن هروب رم ءایشاهسلبا نهر كف بودیا ادا
 رولوا #باوخا# یمرولوار د اق هعوجر ه دی ز 1

 لع عجرب نا ربع ناك نهازا نيد ربعملا یضقف نهرا اكفنا نع رع نهارا ناولو) |
 نهزا هيت ناكول تح كلذنم رنک اب عجرإالو كالهلادنع نیدلا نم طقسام ردقب نها را
 e نهارا لع مجربال مهرد قلاب كلام هكفناو ریعتسلا ناب نیقلا هته رد افلا

 ( رغلا لا ۰ ںی يد هناخ)

 | نهر هرکب n لب اقم ےن مید ید سورع زوب « ۳ ی هراعتسا اشار دو وش ند و رگ دژ

 و

 رخآدیز بودیا لوق یلاکو خد رشب لیکوت یرشب وید نوسلبا نيد ءاداو عیب یز

۰ 
۲ 

۱ ۱ 1 

 سس



۱ 0 ۷ ¥ 

 | یبلسنو هراعا نوجما كجا نهر هرزوا ح ورشم هجو ییسایشا د ورع هلکعد مهدی
 || هدنسهلباقمید شورغ ناسکس نالوا رشد مشنذا ورع قاشا دی ز هرکصن دک دا

 هغلا ن درشب هدیروضح كدیز یتسایشا بویلوا ريج ورع هسلیا علستو نهر
 رولوا < باو لا * یرولوا ر د اق

 هنه رف دق وکلا هنهربآ راعتساواهربغدنع هنهرذ هنیعپ ناللف دنعهنهرل راعتساولو)

 ۱ ( ربغلا لامنهرب نيف هبناخ) نهترلانم ذخ اب نا رعمللف ةرصبلاب

 نهر هرکب هر هر دق وش بو دیا هراعتسا نوا كعا نهر یعاتمرب لو رع دیر

 رول زهد هلغلوا یواسم هنید تيك عاتمەسلوا عياض هدندي «ارکب عاتملوا هرکصندیلسلو

 رولوا#تاوطا»کیرواوا زداق هنیعصلهدب زنتعف ك عات ورع بولوا طقاس ۰
 نهنرمل ا نيد نم طقسامردقریعتسل ای لعناکربعلا4لنذایننا هجولا ىلع تسل ا هنهر ناف)

 ا ردقرعمل نهارا د ندلا صعل طوفتف تیع هلخد ول اذک و هنهرب ۱

 ) رغلالام نشر نک هناخ)

a OD 
 هدنسهلراقمیند هګا ر دق وش هورعیناد نس هپ وک د رمز رپ نالوا ی واسم هنيدي دنه
 تو دیااداید دره نکدا هرزوا وح هدنل مم ف هب وک ور هرکصتدکد تا میلسو نهر

 هب وکه لوا قرح لزم لورعبودیا روهظ قیرح ندا در هدنه ییهپوکو رع نکل
 هد | د رسا ن د ورع یر وب زم علب دنه هساوا عياض رسنریصهنو یدعذ لورعخد

 یس ىلع هنع حاصوا انیع نیدلات یرش وا هربغوا هضعب وا هنید نهنرلا ضبقولو (

 درو نیدلاب كله نهن رملا دي ف هنهر کاله غرخ الا لع هنب دب هنهن رم نهارا لاحاوا
 (نهزا رخ آف راصبالارب ونت ( هلاولا تلطد و یدانم نا ضصقام

 ملسنو نر هبنب ززم تالم هدنس لب اعم شو رخزوب یک دتبا ص قو ضار فتا ند زده

 ضبقو راعتسا هش و رع ۳ نوا اا < هما هنس ر ن دش ز لّزم دره ه لور تودیآ

 ند دنه یشورغ زوی بنیز بولوا یت رح هدقبرح نکیا ه دن د كدنه ل زم بوذیا
 یدلوا طق اس رو زم ند هلغلوا قرح لزم نالوا نهر درج ه دکد شا بلاط

 ز الوا # باوا # یعولوار داق هکمامرب و وید
 هنوک م ج رخ رجوا ناف ینجانم الو نهنرلا نمالو نهارآنم نهرا هراجا زوجیالو)

 (نهرا یسدقلایواح) اهر 8 :

 نهر نوګاكمزب و ضرق هگمار دق لوا هپ ودنک هدي زیسږل حرب ولتید ها ر دقوش دنه
 زىسدرصقتوىدعدەدندب لدی ز یلح لوانردلآند دی ز یرو ر ام ہدع بودیا ےل لو

 رولوا # تاوخا #یرولواهرداق هفلا هجا ردق لوا ند دیزدنههسلوآ ماض
 نه رلا مکح نهزآا موسا ذا فلالا هد او 2 هض ره نآ لع نه راولو (

 (نهزا رخاق لیهس (

 ا



O. 
 .هدننوم ضم هورجهدنسهلب اقم ید هشار دقوش ینددلاضرد هتک ن د ور دز

 ینیدلوا دیزا ن دنس هکرت ینوید كفلا لق هرکصن دک دا میلستو نهر ايشا ر دة وش

 هلاخدا هدامرغ تمس ییهموق رم ءایشا یرانیادرتاس ل دیز هسلوا توف ه دل اح
 رارولوا * تاوطا # یرارولوا ر د ۳

 نهرا ماکحاراس هيف تندقو من لاق مهص)لهصی را ا نهر نعیرانهلا هالا مج لئس |
 دارا تلهبلباللاق نیدلا نمرک اهتید ناک اذانیدلاردق لیعدازاماعربت اذهسالا هل لبق

 ًاراثيا هنوكل الل اقف نويد ندلا اذهرغهيلع ناك ادا ءامرغلاراس ىح ىف نهرا اذه ةص

 نکاو هعادیاک نيدلا نمرنک آ هتیف ناک ناو حصل ضب رلانهر (یواتفلا عج ) مهبلع
 ۱ (نهراق هینق) ءامرفلا راس قحق درکحر هظبال ۱

 بودیا نهرهورع ساب كنلزممكل»یسانب و فقویربدب زا ندشورغزوب تی كنسانب دیز
 هرکصندکد تیا ےل سنهو رع یز مو بودیاذخا ند شورغ زوبن د ورع هدنس هلباقم هدعب

 طقاس روب رم نید هسلوا قرتح هیلکلاب ه دعب رح یل اعت هللا ءاضق موق ر لمم
 رولوا ۴ تاوطا# یرولوا

 لقالاب تللبب نعنرلا دی یف كهف ادساف انهر هنهراذاف جلا نهرلللحوهام لک نا)

 (نهزاین هنحس نال هعوظن» ح رش ) نیدلانمو هنو نم
 ن د دیزیب رادقموش روب رم نيد م دعم ندزالوا قرح موفر لزم ورع هدنروصوب
 رولوا #باو لا۴ یرولوارداق هدادرتسا ند ورع یروکذ م رادقم دی ز الاح هساواشلا

 (اصالع نهرا ف ح) ضیقاذا ناعضلا هب قلعت دساف عاشلانهر) |
Eنادروخ مسرب ولتو* سورع زوتوا هدنس هلباقهشورغیمرکب یییدلا ضرق ند ورع  

 لزم ل ورع هدعب رح نالوا عقاو ۰ دعب بودیا میلستو نهر هورع یتنادنالکمیسرب و
 تو رسید قا هلغفأب بویم هراقج ینادبالکو نادروح لوا ورع « دقدلوا قرح

 رولوا طقاسیلت # باوطا# رولوا طقاسیرادقم هت ند روت رم ند هسلاق شک

 هکتش ةرمشع هتي تر اصف سوسلا ه دف اف هرشعب نوعب را هتيق اورف نهر ولف )
 عرب نوهرح ورفلا نمعب ر لک نال نردلا عاب را ةثلث طقسیو فصنو نيمهردب نهارا |

 (نهزا نمناعصلا ینهیزازب )هعب رنیدلا نماضبا قفهعب ر ورفلانم ید دقونیدا

 ضبقوملست نکل بودیا نهر نلرم تالم هدنسهلباقم ه2ا یییدلا ضرق ند دنه دیز

 داس هنس ند روک دم ند هساوآ قرحصهدندب دب زیلاعت هللا ماب رول ملزم ندعلوب

 زالوا ٭ باولحا ۴# یمرولوا ۱

 ولتجف شورغ نوا هليا یکیزوب رب لتي شور شد هورع ییاد شورف شب نوا دیزاا

 ور ازوپ هرکصت کد میلسو نه هدنس هام رویم ام تش وپ رس لو
 71 دلم ورک نکیا شلوا طداس روب رم ند تولوا عياض رسنرمصعتو و ۱

 ییقصا ك روب زم غلم دیز هسلوا شلا ن د دی امام یشورع شب نوا نوری و ہ ر ز
 رول وا # باوا * یرولوا ر داق هدادّسا ن د ورع ا
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 دز

 ی ۱



 ریس چ تک
 ےک وک ج

 یار
 لیفک هلب رها لرکب هنقح ها ر دق وش نالوا ن دضرق ه دنتم ذرکب ورع دیز
 هورع هدنس هلب اقم وب زم غلبه نلرم كالم نالوا یواسم هنید قی دیز هرکصن دقدلوا
 هساوا طقاسروب رم ید هلغلوا قر هددت FEA لر هدعل بودیا ملسلو نر

 رولوا < باوطا # یمرولوار دأق هتعحتا ره هرکب هليا روب رم علم دیز

 ایهدح انهرلیصالا نمو انهر لیفکلا نم بلاطل ذخاف لیثکهب و لج زنید هبلعلجر) |[
 ۱ لاق نهترلادنع تو دحا كلهم ندا ءافو نینهرا نم دحاو لکلو الا ذعد

 نهرا تاله نا یلاعت هللا هجر فسوب وبا لاقو نیدلا لکب تالهم اما یلاعت هللا هجر رفز

 معمل ناو نیدلا فصنب كالم ینثلا ناف لوالا نهراب رع یناثلا نهارا ن اک نا ینانلا
 رک ذیلو نیدلافصتب كالهب یناثلا نا نهرا تاک ین رک ذو OE تالهد ثالدب

 ندا ۳ تلاطم امهنم دحاو لک نال نهرا تاک رکذام ساو او لهطاو علا

 ردق ىلع یاثلاو لوالا نهرا ىلع ندلا مسعف ن هراقهد بز یناثلا نهرلاا لعح*

 نی دلا فص كالهد تاله امهد اف اهني یو ی اهم ق

 (الایفو نهرا زوجا نانخضاق) ۱
 ميلستونهر هدنسهلاقمیبد هخاار دقوش هورع یاد یدنه یس هیراج هعض مهرب دیز
 ن دروب رم نړد هسردتبا عاضرا هدنه تدمرب یر , یلغوا رخص ورع هرکصا دکد تا

 زالوا # باوا # ییرولوا طقاس هنسن
 یی الا نيل نال ندلا نم رس طقسی 1 نهترال ابك تعضراف ةن راح نهر لحر)
 نل نال نیدلانم هيلع اب وسحم كلذ ناک اهنبل نهرلا برشف هاش تناکولق موقت ال

 € نهرا عافتنالاق هناخر) موقتم هاشلا

 هدنس هژب اقمییده د ز یسهنیادشورغ زویتلای س هبج لو ولت شورغ زو زوعط دنه

 تو دنا ا ود تک کک قاهخم هدک. دتک هنکود هش ز هر کصن یک لا تر نهر

 طظفحو عضو هنګا قودنص بوراعج ن دنسهفرا ییهبح هدک دت 5 ةنکاوذ بز هدد

 ن د دنه هسلوا علاض ب ولوا قرح هبجو قو دنص هدم رح نالوا عقاو نکا هرزوا |
 رولوا #< باول ا۴ یرولوا طقاس روب نم نيد

 اده دن در اراک مالا نال هلاح ىلع ندلاف تالهو لعدف هر مح لاقو اعاح . نهرول و )

 اهر داع درال نیدلاب کال تاله ۳ < عیصالا ن م هح رخا ولو یسصنطاق ملا صا ادا

 (نهرا باك نم یثلا لصفلا ف طقتللا سرنج )

 + نهترلاو نهارا نيب فالتخالاق لصف 5
 هرکصندکد شا ملستو نهر هدنسهلراهم ید دار دق وش نالوا هورگ کر کر وعسر دىر

 لکد لروکو کیدتیا نهرب دز هدک دتا ملس هدیز یروکو رع بودیا ناد ء ءادا درب

 رونلوا #<باوطا * یروناواق ددصد هلہنیع ورع هسددردوب ورع تولد یدبآ
 نهترم لوقلاف i یذدلاوه ؛دهلب نهنرمل الاتو اذه ربع نهرا نهارا لاق)

 (نهرا ین حم) ضباقلل لوقلاو ضیاقلا وه هلال



 هدنسهلباقم ید سورع ناسکس زو هورعیبادنعاتم ردق وش ولتعل شورغ زوبحوا دیز

 ییرکبزوب نالوا هدابز ن.دنید ن دنتوف كع اتم پولوا طقاس روب رم نرد هساوا عی اض
 رولوا # باوا  یرولوا مزال ناعص هورع یشورغ

 نهنرلا نمصإ اذکو نعحل ثیح ءرورضالو ینحایا نهرا ل دعلا عفدول اذکو )

 مفدولوعدولا ةلماع» هعم لماعیف نهارال هل ظفاح نیعلایف نیما نهترملا نال هیلاهعفدب

 ال هطول ىنجالا لا هعودق نلرر> هسب ق عفو ناک ءاضتقا هرورضل ینجاللا

 هیلصف تاناعص) ىلاعت هللا هجر ماماللاقالخ هللاامهجر !«هدنع نع! عدولانامضین
 6ل نکلا عضوبا ايف ناءعلاق

 ۱۳۳ رو صرف هشنا و نق لوا دیو کرم تم لک دف ز دق وش دره

 یدعت هدیدب ورع لح لوا نیدلآن د ورک یرو رم علب 3 لور تودیا میلسلو ن نھ

 هردا هدأ هجا ر دق لوا ندورع دنه هسلوا عياض رسنریصعنو

 درو ه رکب یع اتم ن رشد هدک دتنا بلاط قد و رکم خاتم لفا ورع هدنروص ول

 دلکعا تیذکت یرکب تودیا یل دا یربشد ور هدکدتنا راکنا ود مدالا ركب بوبد

 صالخ نكس هلاظم ورع رشب و رکب هسردریو نع هر

 زارولوا # باوخا # یررولوا
 كالد ی هب ذکق هبلا هعفد دق هنا ركذ ف لحجر ىلا هعفدنل الام لحر ىلا لا دد اذا)

 لوقلاونامصلان دةست هءار ق اروم لیلا عفدلا عدي RRR الا

 هل نيا بجقرجلألا بذکتو ابهدحا قددصت نم مالل دال هنال امهدحا لع بج

 نم طقسب و هضق رهط لک: ناو ضبقلا رهظإ لو هند ط2د فلح ناف صبثام

 هللا ةصاح رومألا فلح هنافرومألآ تذکو هضبق هنا رخ الاق دص ناو هنید مع الا
 دلایل را و ردتمق هناحراتاب) هللا عفدام دف را لک ناو یرب نوا نام هلا ی دو

 (یواطا | حرش هل اکو ین اذکو
 دو نهر هدنس هلام دە اردقوش هورجیبادیغاسوقرب نالوا دیزا ندنید ییفدبه

 لالهتسا هل لسو ت هرجا تبع دا یروب زد نهر نس ند ورچ دنه هرکصن دک دا

 ن دنرادقم ند ن دت ل دشع اید رارقا یکک الهتسا هرزوا ررح هحو قیح بو دا
 يعاشوفلوا :ن جد ورک توددنآ هدب تماقا هنسأعدمو یوعدوبد لوا ن ا نس هدا ز

 تماقاو یوعد ولد ی دلوا عب اض هد : قاشوف تودیا ملسو در : 9 ضرعلا دعر

 کهن

 : هدقدلوا ر دیا عادیا هرکب اتم لوا هرورم ر۶ نمورع هرکصن نک دسا ملسو نهر

 هدنرلنب رم و رکب ع اتم هفراقلا دعد نور و ولد ۽ و هرکب نسشنذا كل دیز هل اج رشد

 مدقلافالخا یبعوهف هدنعتاله نا هبلا عوفدلاینجالانمص؛لهو دعددولاین تو

 | مو اعیج امهیلع نیهلا بال و ىم الا نع هنید طقسنال و هضیقی ذا ها رومأملا لوق

 ل ا رخ الا فلح هناف عف دناب رومأملا ق دص ناف ةق دص ىذلا نود هب ذك ى ذلا ىلع

 ف نف وش



 ی

 هتضبف نهتراا لاقو ل دب ق نهزا تاله نهارا لاقف نهترلاو نهارا فلتخا اذا) ||

 ن دندن دنتعق بولوا طقاس نر هلبایرادقم ندان دنتعف كغاشوق لوا ه دنروص و

 ییادشورغزو سان كنلزمم تالعیسانب و فدویرب دی زاندشورغزو نیت ڭا اا

 لعل كد هنماک هتسر هرکصن دکدبامیلستو س لالغتسالاقد را هدنس هل اعم ید هورگ :

 نریم ه لعل تودیا 2 هلن ر دالا هدنیس هلباقم ید هورع یاد لزم تالم دز .

 راجتسا نیدعا ےلستو هلک ی و دب ز ٥ هدکد تنا | بلط یا کبر =| ل د دی ز ورع ۱

 تودناز ۱ أ EE ا رک صن دک دنا صیق یخ دنب مسو هلک

 از هدکد تا زارا تر ق هداطم دو ی مدت رفت و یوعد ود هدشمر و ید تخ

 ا ملع هناهرب لبقب ض قلا عم نهرا نهترلا یعدا ناو (نهراق یواتفلارهاوج) لبقیال |

{O : 
 *] دنه # ناو لا # ر دیلوا یسهنس كنسبقنق هسلباهنیپ

 رص و اصدا نهارا ناب دنسااف ةن اساقا ناو نهارا لوق لوقلاف ك دب ق تالهو ید

 (نهرانم ٩ ف هناخراتات ) انماض نهترملا

 رولوا # باوا # ییرولوا مزال ناض هورعیهدانز

 ندرکب و دیز یسهقفن ورع هرکصندکدتا ملسو نر هرکب یاد یورع لوق دیز
 هدی ز# باوا ٭ رولوامزال هنسیقنق ۱

 رحاوهلوس و نهرا دعفنک دعفانم حالصاو هیفسب هتومو نهرا جارخ نهارا لعو)

 وهف هراقب ا E لصالاف هزومأب ماقا او ناتسلا ي قسو نهر هرلا دلو ریظو هیعار

 هژدکو لم هعقانم اذکوهکلملیعتبس نیعلانال الوالضف نهرایف ناک ءاوس نهارا لع

 (نهرا رجا ی ررغرر د)

 هک لالغتسالا ماکحاق تان هل

 لالغتسالا قي رطب هدنس هلب ات ةهمشورع كم . هورجیادنلّمم كلم ولتیف شورغ كم دز

 هدندی بودیآ ضیقوراصتسا هر هار دو وش هاا دعب لد هنماغ هنسر و ملسلو عیب

 ناصقنشورف ر دقوش هنتیف كلزم هلفلوا قرح لزم دعتالب بولوا مقاو قد رح نکیا
 رولوا ٭ یاو ا۴ یرولوا طقاس یرادعم ناصعت لوا هتسانآتترت

 .دیلکلاب اب هدب د رحیلاعت هلل اءاض عد لز ەم هدعل بودا صیقو راجتسا هر ا هللا

 رولوا# باوا ۱۴ یرولوا طقاس روب نم ند هسلوا قرح

 هرکصت دک دنا طض اد هام و هب هجا ردقوش او دنماع هتسرا ندورع

 هک ایم ن اه د ز ورک چ هدکدتنا یوعد ود زالوا همزال ترحا حلوا هلل وا مدیشعا

 مدیا رارقا اب ذاک هورع یا و فّرتعم هنکیدرب و تچ بودیارارقا هرزوا ررح هجو
 زداق هکعد مربو ییاعسم رجا الا و هلبا تابثا یضیقو یلست

 زالوا # باوا # یرولوا
 نهرا داس یوعدو نهرا دعا کش ملسالاو ن هارلارارقا ىلع هنیملا نهترلا ماقا )

 | یلاعت هل هجر مامالادنع هر نهازا ر ارقا لعوا ضبقلا ةنياعم ىلع دوهشلا دهش ءاوس



> 
 ح ( نهرا نه ه ی هی زار ) امهلرق وهو ارخآ

 رداق هکمردرپ و نیع هنفیدالوا بذاک هدنروب زمرارقا هورع دی ز هدنروصوب
 ۱ زالوا ٭ باوا یمرولوا

 لدب هجا ردق وش یییدلا ضرق ند دنه یتغاب كلم یمورکو فقو ول هعطاقم یرب دیز
 تدمرپ و رابجتسا نا نما یورک لوا دز هرکصندک دنا یلستو نهر هدنه هدنس هل افم

 هیاسح هلصا یرو زم علم دیز بوری و هګ ار دقوش هدنه هنمان هراحاو طبض

 رولوا # باوطا#یمرولوا رداق

 اهذوصو ملا نالا اذكو هلرعلا نوکی نا ىلع رجاب مرکلآ و رجلا ةراجا زوجتالو ) |
 ( هاشالا ةراجانم )

 معلسو عج لالغتسالا ید ر طا هدنس هلباقم ید هګاردقوش هورع قاد نلرم كالم دیز

 میلست هدیز لزم نکل بودیاراجګا هدیز هب ها ردقوش هد هنس لزم لوا ورع بودیا
 هنسن ند دیز هنمان یترحا لرل هنس لوا ورع هسلوا نکاس یدنکه نس جاقرب بوغا

 زالوا # باو لا# یرولوا هرداق هخلا

 یروپ زم غلبم دی ز هسلوا شلا هج اردقوش نددیز هنانقرجا كن هنسرب ورع هدنروصوب
 ۱ رولوا # باولا # یرولوا رداق هفتوط هنید لصا

 هک فقولا لام لوتلا لالغتسایف عون

 كالم ور هدکد ریو ضرق ها ردق وش هورع ند هفوقوم دوقن ینیدلوا یسلوتم دیز
 ند دیز یلّعم هدعب بودیا عیب هلیقب رط لالغتسا هدیز هدنس هلباقم روډ رم غلبم نلرم

 نب ورمع هرکصندکد تبا طیضاد هنمامت هتسو راعتسا هپ هجا ر دق وش لد هنماتهنس ر

 ییهداب ز هل غل وا هدابز ن دنلثمرجا یعسم م دیشجاراجتسا ندا میلست لزم هک اس
 یخدرارقا هرزوا هجووب بودیاراجتسا ےلسنلا و دیلخهلا دعب دیز و یوعد وید مری و
 هندبتماقا هنحوشمرا رفا كورع دز هیلنا راکنا هلکلا ورعو یوعد ود كل دشعا

 رولوا ۷ تاون ۴# یرولوارداق هعمل ا اماع ییاعسم ںودیا عف د یورع كحدیا

 ضابقالاو بلا یلعاقداصن ذاف صبقلا هبلصت ل هنآالا ض بلا فّعاو هراد نهر )
 (نهزاباک نم « یف یواتفلا رهاوح ) هزارقا نخور

 زویکیآ « دنس هلباقم شورغ زویشب یغیدلا ن دفقو لام ند ورع یسلوتم كفقو رب دز

 ترجاضداقتلاو هیلعلادعب و جن رک لالغتسالاقی رطب یتناکد كالم رب ولتیق سورغ

 هدش رحناکدلوا نکا هدندبودیا راصتساندورع لد هنمامت همولعم تدمرب هلا هنیعم

 سورعزوب ندر رول رم علم بول یضمهو هصرع ولتوق سورغزو قحا بولوا قرح

 صیلخ هلبا كف یضقنو هصرع لوا بورپ و هورع یش ورغ زور د قاب هلغلوا طقاس
 زالوا #ب اول ا#یرولوارداق هکعد م رو هک دمرپ و امامتیشورغزویشب ورجهدکد تادارم

 < بصغلا باک #
 3 ناعصلا لبق نیما لالهتسایضقن هدعب بودا مده الغتییلزمم كلم كورعدبز

 ه بولوا



{or} 
I ip arî 7 1هر و ۲  o۱۳  

 يو ا كم ودهم ءان بودا در هبس هرو كدیز ضمن كروب نم لزم ور بواوا

 یتسا دعام عفډ یتنجف روب رم صفن نكن ف كنان بودیا لاما یزو رم ضصومن دوخاب

 ر وا »۶ناوطا * یرولوار و نرم ندنس هکرتلدب ز ر

 رادملا يف هنمص ءاشنار الاب كاللا و هنانبیلعرب ہجالناسنا طااح مدهول طبحلاقو (

 E هیداع) هلص هاو ناصعللاب هنعص ءاش ناو نماضصلل ضعتلاو 2

 ( تانامصلا عاواق

 لک اب . دوس تدمر هلرلیک لوا تودبا د دحا املغت یترایک , سآر ردقوش ورع دی

 یی رلعورف هدقدلا ییرایک ورع هرکصندقدلوا :یصاح عورف د ندرایک نالوا هدند وا
 رداق رز صل هدیز ی.رادوس نانلوا لکا بولا نددر ید

 ِ رولوا * تاوخا# یترولوا ۱

 ناال رع لا و 5 لوا لاجلاو نجاک ا واو ا 93 ر

 ( اصلع بصفلا ق یناتسهق )
 هسلوا هدنام لع بولبزیق یاب تا کر دیکب وب هنا ورع زمكنذا لورج دیز

 رولوا # ب اولا یرولوارداق ه 7 ننی بور و هدیزیئآ لواورع
 تناکوا اینتر انان الام لجرا عطق اذ"یلاعت هللا هجر یییضفلا یواتف فو )

 تناك نآ و ناصةنلا نمضيو ةبادلا كسم نآ كلالل لسلو اهتيق نالا لعف لک وبا

 رخ قاذکی وتلا د هبلعو هداورلا ارعاظق كاذکش ملا ناو هاسلاک م لا لک ا

 زک حرش نیکس ]ایف اذکو ت تانانط ایف هزدنه )

 ورع هسرسود بو دیا عطداب ,لعد ی رادقمرب كایغربوق ود كني زوکو ارغص هرق ورع دز

 رولوا # تاوطا »۴ ییرولوا رداق نصت هدن ر نيف ناصةن ازوکو ا لوا

 اهن د عطفول اذکو ناصعتلا نخ اضعد وا الک ةباد نذاعطدرداو ان ع هربخذلاینو )

 1 ۰ 1 نو نانا ص۰ نم تاودلا هیایح (

 ردووش ند کر ریسعلا لبق ورع ا لر یرکب و ورع يرالءوا بقا توف دیز

 هدعل تودنآ ارتشا سوماحرب نوعسفت هل یا روب رم علبم وذخا منا دزکب ی ها

 لوا هرکصندقدلوا ن هماض هرکب عرش هلیا یضاق مکح یس هصح لب ندرورٌزم علف

 هورگ راد هشانا عافتنا هی دوسو عورفو اه ور هلغلوا 2 ضاصت عفرف ند سو ماج ۱

 رداق هرحو لد ر و هصح هک اب ندرلنا زالزا تی دک الش یورفو یدوس راج لوا 1

 زالوا »< .ت اولا % ی رولوا

 هنگ kS .يص دق و بصاغلان . ضا فی | هتعفیا ۳ سس توصل ایا رهظ ناو (

 دا تب بل ردقلا اذهد او نالا بالا| یصر |: نا هصوع درو كالاملا هدحا

 هکاام یا يترا هكلام لومي بصاغلا نعكولو ةنببلا مدعل اهدود ذخا اغاو ةدا لا
 ۱ (بصقغلا نوش ۱ یقاررد ) تالال زابخالو بصاغلل بوصف ایا وهف يص اولا ا



 هک ۱ ۴

 زاد قد شیلا خططا خخ : ةسحآ رد هربع راد ناسا م م دید لح ین مفو قبر و

 الو ەي زدی نکا رام فلتا هال هوا ناظلس لا نذابل اعد نا نماضوهد

 (بصغلا ق هبل ا ولو))حاعطل !بحناص رهاربغب ریغلا ماعط ذخ أب رطضلاک

 نکدروتوکی حد ور بورپ و هسدرورع نوجم|كدروتوک هراید رخآ ینعاتمرادقهرب دیز
 نوجما قاتروق ب ودیا رارف ند هرفک یب رح هلکلک تسار هب هرفک ی ب ر هدي رط ءاتنا
 هو رج تچ نالوا هداعاا تقفو كعاثم لوا دی ز هسلبا قلا هی رد ی رادقهر كعاتم لوا

 رولوا # تاوا # ییرولوار داق هنرن
 هد ز ورع هدعن ب و دیا ذخا اصع یسایشار دق وش هلیس هګنا ر دق وش كلور زا

 | عاق هدندب ءایشاو ها لوا دیز هدقدلوا الم هد هزافم رب یغیدلوا لوتسم صوصا

 را هسلوا میاض هدنش لدی ز هاشاو ها لوا هدغب بود لا یک ایشاو هذلا هورع ن کا

 روزا دل تاوطا # یرولوا رداق رز صدا هدب ر ناشاو ه۵اهرع

 نی اچ لامان تشات قي طلا صوصالاذخ|ثیحنیادلایلا هنیدنویدلایطعا )
 یدزوبنا هلف ءا دالا لعردقام ثیح نویدلانالثالذ ل سل هنم ذخ اب النانیادنا داراف
 لاعت هللا هجر تیللاوبا هقغلا لاق یلاعت هللا هجر فس و ن میهاربا نع E د اذک

 یدیایف راص لالا نال ضبقلا نم عنتم تلف ےھیلع اولوتسا اذا صوصللانآ یدنع
 ءافیتسا ىلع هلل وفك اردقبال عضومیفوا ةزافمیف ساذا سفتلاب لیفک)انآی إلا
 هلع فاح عضوم قاشق نت وصقلا لس انا بصاغلا اذک و ریلیس مع 1 هوح

eلوقب و ناعضلا نع بضاغلا امسال لی اداو لصالنا كلالل راصق > ریلسل  

 ( تانادلاق هررخذ ) یه لاعد هللا هجر تبلل هللا دجر ٹیللاوبا هب 1 هیققلا

 رخ عو %

 ماد دیز هسلبا ذخا ابلغ نکرولیب یتفیدلوا لورع یدومالب ردق وش دیز

 رولوا ٭ باوا # یمرولوا
  (بصالاقررد ( هکلاهمرفلاو دو نیعلادرو ربغلالام هت کن مالا هیکح ۷ ]

 خزال ناص هسلا هکلهنس درر ع ىنى هک یرلدبع ادومالب لوا هد ز هدروصوب

 رولوا ٭ ناوطا ۷ یرولوا

 یتلثم كيادغب لوا دز هرکصندکدتبا عرز هتسالرات و ذخا یتیادغب رادقمرب ور دیز

 چد ندیادعب نالوا لصاح تویکا تعانق ورع کت ےار .هراعص تور و هورج

 زالوا #باوجا# یمرولوا رداق هکءد مرولا

 (بصالاقّمک ) فس داخاو عدزو حطو ن . ےطر ن لا ءادا لق لحال تالمور)

 یدبا مزوا ٥ هرکصذدکد سا 1 الهتسا و ذخا اصع ییمزوا راطنق ر دق وش كورع دیز

 هدیز هسلبا ی وعد ن د دي ز یزوا لوا ور نکی زالوب الص تولوا عطعنم ن )دست |

 رولوا # باونلا  ییرولوا .مزال ناخش نیک نالوا هدنموصخ موب كمزوا لوا
 ةموصخلا مول ھت بصاغلا لعد سانلا یدبا نم عطهناف اطروا انع بصعول و /

 دنع ٩6



 تر
 .دنعو بصعغلا موي للاغت هللا هجر فسوب ییا دنع و لاعت هللا هجر هفثح ینا دنع |

 (بصعلا نیسخرتس ریحو) عاطةنالا مو یلاعت هللا هجر دم
 ورع هرکصندکدتا كالهتساو ذخا اصغ هدا نعم یس هبرا لیکردقوش كورعد زا

 نالوا هدام ك هی را هلبایوعد نددیز ی هپرا لوا بولو قالم هدلوبناتسا هدب ژ
 ورع قوا هی هراب روا نعد یالوا هدلوپناتسا بولو | هپ هراپ رشنکیانوا لیکر هب ی

 نولوا *#تاوطا * یمرولوارداق هغملا ند دب زینت نالوا هد اخخ كب هپ را لوا

 هرکصندکد تا لالهتساو ذخا قحرغب هدنعاظروفکت یبادغت لیکر دقوش ورع دی ز |

 م وي كي ادغب هدکدتنا یوعد نددیز ییادغب لوا تولوا قالم هدلوبناتسا هدیز ورع
 كيادغبدب ز هلغلوایواسم هنتعگ نالوا هدبصغ م ول هدنغاطروفکز : هدتموصخ

 زالوا *پاوجا ۷ یمرولوارداق هکعدرب و نتي بوبملا ورع نکدری و هورع لثم
 هله درب ًارببو و هلثم درب بلاطو نیتدللا هل یواسقو لذلاقو )

 ۱ (۳۲ ین نیعاا رون )

 لتق یتسفن یدنیک هدندی ؛ادیز رکب هزکصن دکدتیا ذخا ابصغ یرکب للود لور دیز
 رولوا ۴ باوا ۷ یعرولوا رداق هنیءل هدیز یرکب ورع هلا

 ( هیزا لا بصخنم ۳ ق) نعت هضندبعلا لتقف ادبع بصغ )
 هرکصندکدتنا لالهتساو ذخا قحرتغب هد هزتسلس نک سه لیک ردقوش ورع دیز
 هدلوبناتسا تاک جمه هسانا یوعد یکم لوا: ب واوا الم هدلوپناتسا هدیز ورع
 یتلثم كکج مع لوا هورع دیز هلغلوا نکا ن.دنتهگ نالوا هد هټسلس تق نالوا
 ع هری و هدول نتي نالوا هد هرتسلس كکج سم: ل وا دوخاب م هریو هک اس هد هزسلس

 رداأق « هربح هد ز ولدریو کا ان هدنوب نلثم تک ج رم بویلوا یط ےار ورع نکرد

 زالوا #باوخا * یرولوا

 بصفلا EF هتعقوا لا ءاطع نیب زبج بصافلاف ريكا بصغللا دنع هنگ ن ناکولو )۱

 (۳۳ ین نیلوصفااعماج ) نه ناکءینالا درزا یعسیال زا
 هرکصندکدتبا كالهتسا و ذخا ابصغ ین هپ ا لیک ر دقوش هد هوشرخ الور دیز
 ها وا یالمهدار خا هدلب هنس هبرو لدي ز ورع هدعد تولوا توف دیز نیدلوا نماض

 هه وا رب کا ندیم نالوا SE جت ناکم ی نالوا هد, 2 هد هوشرخ كنهب را

 هغلا ندنس هکرت لدیز نتي نالوا هدبصغموب هد هوشرخ كن هپرا ورع
 زولوا < باول ا # ییرولوا رداق

 ناکم یفرعسلا ناک ناف لاثمالا تاوذ نم یهو تکله دق هب وصلا نیعلا ناکولو )
 ناو لثلا درب ارم بصاغلاف بصعلا تّفو بصفلاناکمیترعسلا لثم هيف ابقتلا ىذلا

 بصولا ناک ىف نیعلا ا ءاش نا رابات كلالاف لقا ناکلا اذه قرعسا رام

 (بصغلاقراغغلا ج ) ر ظا ءاش ناو بصءلا تقو

 |یتکتفت ورع هدکدلک هلوپناتسا بوغارب هدناو ذخا قح ریغب هدشین ینکنفترب لو رع دیز

۱ 

EDS“ 



{o 
 ندي نالوا هدلویناتسا قمت نالوا هدنس یاکنفت بودیا یوعد هدلءمناتسا ناد دی ز

 | هدلوبناتسا نتچف نالوا هدشبن بوی فقوت هذخا هدشین یکنفت ورع هلغلوا رک
 ۱ ۱ زالوا # باوا # ییرولوا رداق هغلا ند دنز

 عاق ناک نا ب وصغلا حاضبالا بصغیرکذ رخآ دلب هبر هبلاط و اتش بصغ)
 ]| الا اهلك هوحولا ف یثم مغوا بوصل ا ناك ایام هذخأب هنم بوصلاف بصاغلا دب ف
 دم بوصغلا تی ذنب بصغلادابف هتي نم لقا ةموصخلا دلب ىف هتيق ناکاذا
 ف اکد یف توصعلا هیف دا هات نا و هر یر ا ناو رطظتنا داش نا 2۳ تارابخ

 ۱ (نیئالاو یا لصف ىف هي داع) هعوصطا موب صفا

 ی هک رخآ ع ون #

 = یراحمما اله یمشنذا دنه هدنس هصرع کالم ل دنه دز

 ۱ ۱ راما دنه ه کسا قلا بودیا علف هلغمالوا رم م هب هصرع یاف

 زالوا #< تاوطا ٭ خفرولوأ هارطاق هعنم یدیز

 هرهوا لاب هو هل نعصب نا كلاللو E سرعوا هربع ضرا ف ی نمو ور

 (بصلاق + دعد رشلار دص) هب تصون نا هلم وا

 | هیمصرع ییلد ورع هسلناث ادحا انب نوه هدننناهن ات هدنس هصرع ئالم لورع دبز

 ر داق هطض نا ورو تم اعولعم كنس انس هدب ز هلغلوا طم

 ر اوا ٭ باوا ۶ یرولوا

 یرلک اک دلک هکح یر هب رع ن دعدق یسلاها بویاوایکلم كن هنسک هددحا هیرفرادیز

 هکمردتا عاق هک احیتسانب ل دیز یلاها هسلیا ثادحا انب هنیرزوا هصرع یلاخ

 زرولوا # باوا * ییرارواوا ر د اق
 مه دیاصطاحر طم هی رقلا لهالیع رح ارد لب اعلا نم برقام ءایحا زوحالو)

 (تاولا ءایحاق قتلم)

 7 رط تلا یس هصرع کام ن الوا ه دنرزوا لح رب ل دیز

 هشلاو هدنشلا كنشهضرع كدي ز یسهصرعلورع بوس روب یلاعت هللا هاب ل |. ه رزوا

 | ةا لفاندنتيق كنس ەصرء لور يق كنس ەصرع ل !دی ز* باول ا × رد چن ی رش ےکح

 | لورع رک آور دنا تال نس هصرع هلدیز بورپ و هدیز نتي كنسهصرع ك دیز ورع
 هور رج نتي كنسهصر ء لورع دی زها لقا ندو كنسهصرع لدی زیی كن س صرع

 ر دیا كلغ نس هصرع ورع بور و
 ةبطفاطا نم هت شماه یف رک ذ هنا راقعلا بصغ ی هلیطفلا تاناعضا این زکذو )
 لحر* هدر يلع هفن دلتا ۰ نع هملعاع للا د دناول هزا لصالا نم فنصلایع « هورفم

 دن زاربرل اهکلع و لقالا E لعرک الا تحاص اهتعف لقاباه درب لالا لفسایف
 لمعتال هناب یدامعا PA هبا ح سص جر کلا لوقب یشالو (بصفلا | تاک نم تلال
 ناز را لاو ی نسل ها هوحولا ین نیاوص لا ینامیلاو یناتسهملا نملهنامیارظناف کا نملغناع

EEE ES 

۲: 
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{o 
 تلقنافاو ححسنلا ةءاعىف ةدوجوم ريغ ةقيدحلا سم یورفنا شماهنم هنم كلام نح
 هرب ز اذک ةئاامو ةرشع نام هنس ىف لصالا ىلع ةورةم لصالا نم ةا حس نع

 (یورشنالاشماهنمر ءاتفالان دوعسلاوبا انالوم ِ

 هني رزوا یسهصرع كالم لورع هدنفرط تلایسهصرع كلم نالوا هدنرزوآلبجرب دز
 كنس هصرع دن ز هسلاق ه دنتلا یس هص رع لورع توس رول ییاعت هللا رمان هلا لبج

 هدیز نتي كنسهصرع ك دیزورع هلل وا لقا ندنتعف كنس هص رع كورع ع

 رواوا * باول ا ٭ یرولوا رداق هکاع یسهصرع هل دی ز بور و

 ثادحا انب نوعسه هد هص رع ینیدلوا كل ام كارشالا ىلع هليا ورع یشادنرق دی ز

 كن انب نالوا مقاو هدنس هصح كورع بو در دنیا تعسق هک اح ی هصرع دیز بودیا
 هلغعلوا انب هدم هصرع درحم ورج « دک دتسا كع علق 6

 زالوا # باوا #یرولوارداق هعنم یدیز بود رولوا ش وا مکلما انب

 اهعلعنا هل لاعف اهعلقب نا هلله هربغ ضر ق ی نع e ی دنحلالثس)
 (بصفغلا نم ۱۱یف هبناخرانات) ضرالاب رضي ملاذا

 هعهاحم هلیادیز ورگ تاشلالبق هرکصندکدتیا ع رز یم کالم هدنسهصرع ورع دیز

 نیکآ هدعب بورب و یتف دلاح ییدلوا ر و ذبم « دیریغ ضرا كنیرذب دیز را هسایا
 رولوا # باو لا # یعرولوار داق هضنق یدنکه دکدتا كاردا

 عرزلاعلقب هرحأ مت ربصب نا ضرالابحاصل هنابنلبقاعتتخا من ةطن> بصاغلا عرز)
 ر ذبالب ضرالا م وقي هنا هللا هجر دم نع هربسفنو هيف عرزلا داز امهاطعا ءاش ناو

 رغلا ضرا ىف اروذبم هرذپ ةد ربنا زاتلار بغل ضراف علقلا ڪس” ر ذی هب موقیو

 (رخآ ع ون ف ةعرازملاف هیزازب )
 عرز یادعد الفت هد هرول زه هصرع ورع هرکصت دکدتنا ع رز یادعد هدنسهصرع دز

 هسلیا ضبق دی ز نکا هلج ه دقدلوا تبانیخد یسیکیا هدعب بودیابیلقت یبهصرعو |
 ند دیز ییادفب هلج بوریو هدیز یتیقاعوررم كيادغب یکیدتبا عرز لدیز ورع

 رولوا # باول ا ۶ یرولوا ر داف هغلا
 تش نا لبق ضرالابلقف ضرالا كلت هرذب اقلاورخآ ءا هسفنضرا عرز لحر)
 دنع ىناثلل نوکی تبانلاف نارذبلتثبیح ضرالاقسو بلقب لوا ضرالا بحاص ر ذب

 هسفن ضراق ارودسم نکلو هرذب ف یناشلا يلع نوکیو هللا هجر 7 هفینح یا

 ۱ (بصغلا نم ۱۱ین هیناخرانات )

 بودیا عطق اب ابلغت ندلخ س رق هند ییحافا دویعا كلم ن الوا هدنس هاب لور دیز

 لصاح هویم ب ویلشا هحااغآ لوا بکا ورع لق كلمورع رکصندقدلاق یرالاد

 هرزوا تیکلم یباغا بولوا نماض هورع ینتیق نالوا ه دعطق تقو كجاغا لوا هساوا

 ریزرعل یدیز بود ردتا عطق هدیز اغا لوا ورع هسلا یهود نالوا لصاحو طرص

 زولوا # باو لا ۴# یرولوا ر داق هکمردتا
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 دي ز هدعد تو دنا عطف ی رالاد ج اقرب كنح اما دوما تام قرن هص رع كورع كب ر

 كسکو تویلشا هج اغا لوا مسنذا vi HÊR دوصا كلم ندنسن> دو سا لوا

 نایعاوا عطقو جاغ لصاو و هویمو رال اد لوا هساوا لص اخ هويه ند رانا تولوا یرللاد

 ءادیز هویمو رللاد نی وب ن درلنادق #* باوطا # رولوا لكنسقنق ن د ورعو دی زرالاد
 هسرابدورج ر دکورع رللاد نایملوا عطقو جاغا لصا ر دکرکك خا ق دصت یبهویم رولوا

 ناص « دعطو مو كحاعا بودر دتا عطق یرالاد نیو ل درلنادق

 ر ر دنیا نیعصل هدیز ینتید
 یروتسد یب تسا دش اک یرکیذ یولادرزخاشب دوخت یولا درز هدش هډ وت یک ی دم

 دو ار هدون بحاص باحا دول ارکدنکی رو فسا هدږرک نر هد و یولادرز تیام

 ار هدوبحاصموسرب نازاو دوب تخرد بحاص كالم یکتش اکنبان تخردو هبقدصتب و
 ضورالاعم ةلاتلا هلم الزتلضفلا اذهعم ةرصشاانال اهعطقموب ةرحشلا ناصقن هیلعو

 ناّمامالا فا اذکه ناک اکاهبحاصا ضرالا و هل ل اتلاف هربمغ ضرا یف لات سرخ نم
 اراشهب ىل اعت هللا هجر ن اج اق یفاو یلاعن هللا امهجر نیدلایضرو نيدلا ناهرب
 قح تراص و ةموقتم هعنص ثدحا هنا كل ذ هجو ن انعطلاب رهشلل اكلم رضي هنا
 شاجالاب شعشلا لصو نا وح اهسنج فالخ اهب لصو نااما هجو نم اكلاه كالالا
 ج لصو ادا ايف هباو ها اهسنح نم لصونا اماو یرخا هر ه س تراص اهدالر ھاظف

 تيب د وناصءالا نم نصغب لصو اذااهفامهباوحو نص غ لصالا نم كس 1 ن هلاتلا

 ( ةمسقلا ناک ن ف ةیدعاقلا نم)راهلاحلبع ناصغال راس

 ۳ بولا نس دصرعورگ هدعل بودیابرکو طض الغز یس هصرح كلم EL ر

 شلوا طقاس كفح ند هصرع هاکعا س طندرحدب ز هدکد شا دا ماقلا فرز هن رزوا

 زالوا ٭!باو لا *# یرولوا رداق هکم امری و وید مر دیا كلمت هلتع*رولوا
 لوا بودیا ثادحا انب نوعسه هلام مهدنذا یسیلوتم هنیرزوا هصرع فور دیز
 قلا نوعا فقو هلبا لقا ندنرلتعف اینبمو اعوزمم یوتم هلغلوا رضع هفقو عاق کكنانب
 هدکدیدلا کلام هدفدلوا صانعم تبودنآ صد ر هدیز یوتم هلکامر و دیز جک دتسا

 . زالوا # تاولا ٭ یمرواوا رداق هعلق ییانب لوا بوبا صرت دیاز
 هلتعارز ككدیز هدقدلا قسهصرع ورعهسلنا تار رز و طض الت نس ةصرع اور عدن زا

۱ 

 رواوا * باو ا× یمرولوا ردا هنیهضتهدی ز یضرا ناصمننادیا ت رب

 نالوالوا ندتعارر كن دصرج ٭ باوا »۴ زولوامولعم هت ضرا ناصقت هدیروصو

 هس ر ولوا ناھ هب توا فتر ونلوا عوقت و رظن هدنرحا نالوا کس اف اوز هلن جا

 یرادق» ی :رمشع فص كرجا ه رکصن دتعارز ال ودضرا ناضقن رادقم لوا ندنرحا
 رولوا مزال یرشع فصا هننرولوا صذان ف

 ضرالا ناصقن ضرالا بحاصا هیلعو هل ع رزلا ناك هسفنل ریغلا ضرا عرز لحر)
 ,ضرالا هيف ىلا رظنب ضءلادنع ضرالا ناصت هفرعم قد رطو هتعارزب تضقتا نا

 < لبق



On 
 ضرالار >أتس کب ضعبلا دنع و لضفلا ن . ضيف عرزلا دعب اهتعف لاو عرزلا لبق

 (ربثلا ضرا ریل ضرا حرز ق ناعيصاق ) لضفلا نه ) لضْفلا نعبد ع ورا ا مکب و و حباب ابق

 دڳ هم دعو بصاغلا بصاغ ناعصق لصف

 درک: بودی ملتو عیب هک الوضف ییسهیراو یادنب لیکر دق وش ورع دز

 هنیعصل هرکب ین هی راو یادغب لوا هلذم الوا شلوا رج یی ورع هسلبا اب

 ر اوا # باوا # یرواوار د اق

 ءاشناوهل نمل او هع زاحو بصاغلا نمت ءاش نا رایا كلالاف هلسو بصاغلا هعاب ولو)

 نهال سی ملو عاب ناو نیا عجریالو عيبلا لطب و بصاغلا ىلع مجری و یرتشلا نم“
 (هلوایف هی زآ لا بصغ نم)

 هرکصن دکد نا ملستو نهر هدنسةباقمیید هرکب ییادبودیاذخا اصغ نفر ور عدی ز
 » رخآ فصنو « دز یفصن لنتیق كلف ورع هوا عیاض هند رک گر

 رولوا ۴# تاوطا ۷ یرولوا رداق نرمل

 هب زار ) ءاش امهلا نقل نا هنم نو ناک كاهف هنهروآ تصاغلا هرحاول نو

 توصفلا يد فصن اهم دحاو لک نصب نا كل الا دارا ناف ( بصالا لئاوا ف

 e انم ۱۲ی یناهرب طع ) الذ هلف

 داسا نکیآ نکم داهشا بودیا ذخا رکب نایلوا قباوا طباض یورع قبا دبع هادیز

 ید ن دن دی لرشب ورع هرکصندک دتیا ملسو جا هرس الوصف داهشالالبق بويعا
 E هتسفنف رشد و رک: یورع دی زهساوا عياض بو دیاقانا

 . رولوا # باو لا ۴# یرولوا ر داق
 ' بص افلا بص اغ نیعضل نيب و بص اغلا نیعضت نيب كل الارم

 (بصانلابصاش نم« رخ ذ)
 یرولزم علبم هر ه کیک دا .اذغ ااصغ ىس ەچ ا ر دق وش ادب ز ورع یراکتم دخ لدیژ

 یروب رم علبم ور هر ؟ضندک دعا او رکب مج لسو عفد هرکب هلیقب رط هیس
 هحو درب تویمردتا نییضن ه و رگ یروب ز٥ فرم دز لا هانا صیقو نیعصل ۾ رک

 یدیشمر و هلم رط هیقس هک اس هرکصن دک د تنا ذخا ن دنن یو رح غم هرزوا ررحم

 زالوا ٭ باوا ٭ یمرولوا رداق هيما ه هرکد ولد

 نع یرب لوالایلا يلا یداف ه دنع كلهوا بوصخلا تالهت-ااذا بصافلا بصاغ)
 لکلادنع ؛یرب بوصغلا نیع در ولو ًامبال هنا فسوت ییادنعو نامضلا

 (تبصغلا نمراثلاب نمطباهق ناعضاق)

 هرکصن دک دا ذخا ابصع ییرلنا :اوبح ر دق وش 4 و رع دیز ندنس هفناط یزد اھا

 ورع الاح هسلبا لالهتسا تولا ن د رک: یرلناویح لوا دیز هدعب ملتو عادیا هرکب

 يدینعا عاديا هک اس هرزوا رحم هجو ام دقه درج بوبمردتیا نیعصا هد ز یرلناویح
 تب ۷ ا * یرواوا ردا هنر نود

RR ۳۳ EE ~~ 



 نامضلا رفتسا و ناعصلا نع یرب ةيقلا هل نموا لوالا ىلا بصاغلا بصاغ عفد اذا)ا
 نامضناو درابهلعف حسف یناشلانال راتخما وه اذهو یردرکلا لاقلوالا ىلع

 ۱ (بصغلا نامت هیلیضف تاناعص)

 ن ن د رکب ورع هرکصن دکدرب و هلالدرکب نوا عب و ذخا ابصغ ار لورع دی زا

 هدیازرع هلیرعا ل دی ز یئآ نب رکبو یوعدوید رب و ر ده دنس م دیشمروکه دک دی كنسینآ
 صالخ ندناص بودیامفد یورعرکب هسلباهندب تماقا هتساعدمو یوعدولد مدنشعا

 رولوا # باوخا *یرولوا
 ۳۲ هد نتیفع هر 7 و قورسم هل خب و ۵ لب E لالد )ا

 ۱ .(۳۳ق وان ناو ) هک . هدر تناول

Eعدد هرکب قح را ی هقار دق وش لو رع نالوا هلی رط تعدد و هدو  

 ]| ندنسهکرتلدی ز یروب زمعلبم ورع هدقدلوا توف دیزهدعب بودیا لالهتسا هلی سو
 هنیرزوا یرادقموش كلر وب رم غلبم هلیرللوا رلبضار جد هبرو و ب ودیا رابتخا نیعصل
 یروب رم غلبمورع ع الاح هسلبا اربا ی هبرو ندنسقاب بودیا ل دب ضیقو ملص لبا هو

 زالوا ٭ باوا *یرولوا رداق هنرمضت هسلنا یوعد ندرکی

 یوتولیحرخ الا 8 لهف اههرحا نیمضل راتخاولاما رخ " الا مپ اہھدحا نص ادا)

 دره ًرببلهاما (۳۳یف نیلوصف) ناتیاور هیف رخالا ىلع مجرب له هراتخا نم لع لاا
 یضراذا ايف 5 هنا لاعتهللاامه جر دع نع هعاعسیارداوتقو ناتیاور هبق رابتخالا

 (بصاغلا صاغ نام ق هلیضف تاناعع) هيلع هبیضقوا كل هنیعضدر ات خا یف

 لبق دی ز هدک دنا كارت ی هګدخو بث ز یرازق رغصو یدیز ییوز بولوا توف دنه
 بودیا میلستو هبه هشزیسارخا "هجوزو صق الغت ییایشا ر دق وش ند هکر علا
 ن دروب نم ءایشا ه دقدلوا هغلاب رار غص هسلنا ل الهتسا ی هروب زه ءاشا جد بشر

 EIN ٭ باو لا * یعزاولوا ر داق هنیعاصل هشژ یبراهصح

 هل بوهول اعد >ریالو هتیق اونعص كلهف راعاوا رحاوا ق دصدوا عابوا بصعغام تهو)

 ياب نهنرلاو عدولاو رج ًأتسملا عج ريو بصاغلا ىلع اونم اع ريعتسملاو ق دصتلاو
 "613 ی یلوصف) هنم قراسلا الو بصاغلا عحریالو هلع هزعب یزشلامچریو هلغع

 رسدندا دی ز تولایدنه بش ز هدقدراو هاب كسز تودیآقابادنه یس هیراج از

 "1 الهتسا هلا ملسو عیب هرخآ یخدورع تودیا شم ضو عج هشورع لیلا و هورع

 یوعد هدنروصح ۶ ًاحوید ردشورغ زویترد تی ل دنه ندور۶ دز « رصد دک دتنا

 دیز یوق مغل بم هلک یا کجور ع هلم کت هیراج ک اح بودیا هشب تماقا هنساعدمو
 نم یکیدرب و ه دی زهنخوب ردیا عوجر یبا نم یکیدتیا عفد هبنیز ورع هسلبا ذخ |ندورع

 O : نککیدتیا عفدهنی ز ۴# تاوطا#ز را عوحر ىلا

 9 ناو هل ن لاو هعس , زاجو تصاغلان .یص داش 8 تالا لاف هلسو بصاغلا عابولو)

 نشو

 ج 0 ۳ تا ۲ و ص 7
ESED lca EE 

۷ 
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 نیا !وعاب ناوں عطا مجری الو میلالطب و نم تضاغلا محریو یزشلانمص

 (بصفلالئاوا هیزازب)
 ند دیز یب هروب زمءایشا رکب هرکصندک د سا ذخا اصغ یساشار دق وش كورع دی زا

 اپ در هدیز یاشاه 1 هسلنا در هدیز یهزوب رم ءاشارکب دعب تودیا دخا |

 هربح ود لوا نم اض هک اب هاکلوا تصاخ در ماعوط

 زالوا * باوطا # یرولوا ر داق
 دي ف بوصغملا كالهولو ناعصلانم ؟ یرب لوالا بصاغلا لع در اذا بصاغلا بصاف)

 (۳۲ین هیداع) اضبا نامضلا نم ئرب لوالا ىلا یعلایداف بصاغلا
 هل دز ورع نالوا فی رش هد هم رکم هکم هلفلوا عياش یت وف ك دیز ن دنراناکرزاب نع

 ASR BATE عقاو هد هدجب

 بور و ولدری و هر کب هرزوا قلوا تعس# مد بورډ هرشب یسا | ذك رک یسبض ۰
 هدکد لکدی ز هدعد تولا و : EA ی هوهف ورع هلغلوا عقاورمع توف ل دیز هدع»

 هلکیادر هورع هدعد تودیاصبق هرزوا ررم هحو درح ويعا بلط ندورع یهوهق

 مزال ناعص هر ودنکی د رشت هدکدتنا دا ص نمط ۾ رب وید كسزالوا یرب ن دناعه

 هدعب بور و كسک ودر دراو مند هشاردق وش ندنساهب هوهڌ لوا هدیز هلعزرولوا

 هل | ن دنس هک رت ل رشب یر وب نم غلبم ءانب هکسمت لوا دیز الاح ةتنلوا تاوق اله
 ` زالوا # باوا # یرولوزداق

 + رخآع ون 3

 هلیرها ك دیزرکب ن دنعباوت ل دیز بودیا ماهذا هلمرجرپ یورع دز یطباض هدلب رپ
 ۵ رکصت کد تیا لاله سا E هدیز تولا نب رفصیکیا ور هنمان هع رج

 رولوا ٭ باو ۱ یرولوا ردات هيم هدي زر کر هسردتا نیم رک یرارفضورع

 e رب هرحآىلا ذوخ ألا عفدول مت لاح لك ىلع نماض ذخالانا ىلع ىوتقلا)
 صالا ةجاح یف هسفنلامنم ا هاب ره الا ةجاحق هعفناولو هدنع

 (۳۳یننیلوصف) الوا طرشع>رب هزا مع الالیقو عوجرا طرشول عجز لقو
 ه دقدلوا حالا ناد ورع هقلار دقوش هلبقب رط توشر نوعتش# لصوصخرب دیز

 ندورع جد ر کب هلکشا صاوید لا یهقار دو لوا ندور ه هرکب نالوا هدم دخ

 دز هدکدتبا دا دارم RE غلبه ورع الاح هسرپ و هدیژ بلا ها ر دق لوا
 رولا ندر کد % باو لا ۴# رولا ندنسیقنق ندرکب و

 هعوحر هدي ز هلیا روپ رم ملبم رکب هسا ن د رکب یروپ زد غلبم ور# هدنروصوب
 رولوا # باو ا٭۴ یرولوار داق

 ال كلهتساوا تله ن اویل ذوخ الا عفد نام الا یلعمجرب ولاحلک یی عنهاضذخ لار

 (بصغلانم ناعضلا لث اسم ین هیزازب )
 لاها ورع هدکه با لیکوتیورع هضبق تسعرش لوصح كنس هیرق یس هلاکلام دیز



۳ % 

 لوا ورع دیز هدعب بولا تیرا هجا ردقوش قحریغب اربج كرا هنسک جاقرب ند هیرق
 بويد كسبشملا ن دنسل اها ىس هیرق م هن اکل ام یب ها یی دلا ابلغت ن د رهنسک

 زهساب نیت ن د ورع یعوقرم غلبم را هنسک لوا هرکصندکدتیا ذخا ابلغت ن د ورع

 رولوا # باوا *#یرولوار داق « دا درسا ن د دیز یروب زم غلبمورع
 ناعصلا رارقو نایاب الالاف فاناوا هلع فلو ناب بصاع لوالانم بصع ناو)

 ( بصغلانم لوالا لصفلا ین هيزازب ) ىتاثلا لع
 هک تییستلا باب ۴

 ESE دوز بو وام یکی دونم هد هر د یس هنیفس سیر دیز

 عقاو هد رح راک اورج یشاب كنەنيەس نکردیا ارحا یرغوط هک ا نشاطك

 یرلکدیدردنوکو هليا نمود ییهنیفس سدرر دیز هدکد نود یرغوط هنا ممرونلوا رببعت یاب
 نکیآننکم فاقیا یهنیفس هلفقارب مهد دوخای فاقیاو فرص ن دنسبلی ورع هلبا جاخ
 م ده ییهطواو تیاصا هنسهطوارپ لیلا کرد A ك هوس بويعا یاساو قرص

 رولوا * تاوطا * یرولوا مزال ناعص 0 دز هسلنا

 ت ترسکنآ نافامهدحا ترسكتأف ةفقاولاتباصاو ىرخاتئاخ طش ىلع ةغقاو هدیفس)

 ٍ ةفقاولا بحاص نمضی بالا ترسکنا ناو ذبح بر نم ةفقاول
 7: a E هلصد تاناعص)

 ا ریز هل هنیفس هلکعاروهظ هنت ر وف نکرروب هلبا نکلب هلبا هک یسهنیفس كسدبر دیز

 ردا هفرص د ز توا رعوا هني رزوا یسهنیعس 21و رب لک رو راق رم ینعنص

 1 زالوا # باو لا # یرولوا م ۱ نامص ه دی ز هسرق یی هلغمالوا

 اهیفنم ق رغف یرخا هدیفس تم دصف ح الملا ةراس هديفس لع ج راایوقاذالئس)

 ثالذ ینهلعنصال ذا ناعضال باجا ناعّلا هيلع مزابله اه در نع حالما رو اهفامو

 (ذیادهلا"یراق یواتفنم)
 رداق هفرص دیزژ بولوا ل دتعم راکزور نکدر رو هدابر د هليا نکل یسهنیفس كبسر دیر
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 یشان ندنا هدقدنوقود بویارغوا ادصق هنیرزوا یسهنیفس "لورع بويعا فربص نکنآ

 رداف من یصل هدب ز ییسهنیفس ورع هساوا الهو قرع یعهنیفس دور

 رولوا * باوا * یمرولو
 یاکد ور ع دلج ناکد بورق ۳ ژ د لک لورع هدنیابغ ورع دبر

 مر ال ن امص ه دیز هسل وا عياض بوللوا هد رس یس ایا نالوا ه دنحا

 زالوا # باوجا # یمرولوا "
 هدعب وا هعفروف یف رس اقافوحماغلا نصب عاتمقرسفراد باحفهعدقلا تافلتخلأ ین ذ) ١

 O4 (ییشنلا ناف هللضف تاناعص)

 شنا هثناکد دیز نالوا یناکد هدقوس لوا هلغاوا عقاو قی رح هدقوسر
 نوسعاتیارس

 هلخدارب نیا یرلناکد ب وغ قىراققسو ۱۳ E کد کاک جاق روید
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 كمودهم ءانب دیز الاح هسلوا هعیاض نونلواهقرمس یزاارشا رادقم وش ن دنع كرل ناکد

{oro 

 یزمایشانانلوأ, هقرسب وک توان رروب زم نکرولوا نهاض هراهنسکلوا قیرلتیف اینیم

 رازالوا * باو جا *یرارولوا رداق درج هدیز ویدلوان ماض یجد

 ردق وش ۵ ۴ع قح رغب هفرع لها نالوا فورن هل یورک هو

 ر داق هنیعضت ه دیز یر وب زم غلبم ورع هسلوا ببس هغم ر دلا یتس هجا
 رولوا # باو لا # یرولوا

 نم دنال ن نکل آ هلآ لمح هال هبسلو لالا ضباقم ہارک ذ ىلا هحاحال هناعساایوعدینور)

 نوکنزو ۹ دصق لع ال نوکی نا دبال ن ام هبجولا ةباعسلا نال ةياعسلا ناس
 اذهلاثما ین همرغب هنا م اظلا قلخ نم امولعم نوب ناب ابلاغ عرفتال اببس

 (یوع دلا نم ین هیززپ ) ۱
 یس هجا ر دق وش الظ بودبا رغ قح ربغب هفرع لها نالوا فورعم هل یوزع دیز
 بودیا یع دم تابناو یوءد ن د دیز ی روب نم صوصخ ورع هلغل وا باس هغمردلا

 رع ضوب ملاظ نالا یروب زم غلم دی ز هدعب بودیا ےکح هلیاناعط هنیرزوا دیز یضاق
 وید ر دلک د یس هلوقم ر دیا عرغت هليا زغ رها م رخت هليا نع ضعبر دیا م رغت هليا

 زالوا »۴ باو لا # یرولوا ر دا هکعامر و

 رهاول اینک یوتفلا هيلع و اقلطم یعاسلا نهی راج ریغولو ناطاسیا مو یس نمو

 ( بصلاق یناتسهق ) ۱

 ردراو ینآلعم لزوکرب رکب هی یشابکولب ورع ن دیا لاوما بهن بوش هب هلو دیز
 ااا ند ورع یا ر کب بولا الظ ین 0 یر کک تلاد وزع وود

 رول وا # باوا # یرولوارداق هنر یا هد

 ( بصفلا ف قفملا نيعم ) اقلطم یعاسلاییع ناما بوجوب مو یوتفلاو)
 رکب هلک یا رع قح رغب هرکب ندنس هقناط فرع لها نالوا فورعم هلاط یورگ دبز

 ورع یشان ندب رض لوا ب ودیا برض هليا دیدش برض هنیراقاا الط و ذخا یورع
 هغملا ند دیز شد كنغابا لوا ورع هسشود ندنلصم بولواحورحم یغانارب

 رولوا ؟باوخا# یرولوا رداق

 RT ON E FES وکشلا ترضق دیاد قاو قح رغب یاولا دنع یک )

 (یاسلاناضبات یف هینق ) لالاک هشرا نکا

 ۶ هلکا رع قحرعل « هرکب ندنس هفناط فرع لها نالوا فورعم هللط یورع دیز

 ب ولوا تم هو بیام لوا ورع بودیا برص هلا هعد هننراق الطو ذخا یورع

 هغلا ند دب ز یل دع تموکح نلک مزال ندب رض لوا ورعهسلوا همزال لدع تموکح

 رولوا باوطا # یرولوارداق ۱

 تودیا بلط ند ورع هدیضاق روضح نفح دارو نالوا هدنتمذ ندورع دیزا

 |نییعت رشابم هنیرزوا ورع یاو هدکدتیا مالعا هتیالو یو دیز هلکمامرپ و اتعن ورع



 ۱ ا ا

 زالوا XK E رصد تزریق

 قاطموهفىضاقلا ىلا به ذیالو ناطلسلا بابنم هقح یفوتسب نا دارا یواتنلاق و )

 هللا مهجر اننامز جام ضعب و یضاقلا بان نمزج اذا الا هب قفیال نکلو اعرش هبف
 هته ج نم ءافینسالانع رو الوا یضاقلایلا بهذاذا تالذین هل قلطبامغا هنا لع یاعت

 باب ىلا به ذ اذا و تغب هبو كلذ هل قاطبال الوا ناطلسلا باب ىلا تاهذلا داراول اما
 مسرا ىلع :دانز همصخ نمرادیوج ذخا و هعهخراض>الرادیوح سلاو ناطلسلا

 نعزجع و الوا یضاقلا یعدلا بهذ نا رظنب یعدلا ىلع ةداب اب مجربنا مسلط له

 باب ىلا بهذي ناو یعدلا ىلع ةدا زاب مضا محربال یضاقلا ةهج نم هقح ءافینسا

 (هنزاملایت اذکو ءاضملا ی هصالخ ) مجرب الوایضاقلا

 رن ید یضاق بوراو هبیطاق هلغماعا ینتح ها ردقوش نالوا هدنتمذ ورع دیز

 رشام ت وراو هب لاو دی ز هاکعا عانتما « ه دک دتنا توعد هعرش یورع فوردنوک

 بودیا لیصح ند ورع اعرشیاق ییفخ ك دیز و راضحا یورع بودردتآ نییعن
 هلیمان هپ رشاضو مدقترجا ورع هدادز ندفورعم ردقوید لدتا در جرم شام هدخد

 زدق د یب غلب ويد كل داوا ببس نس ورع هسلاخس هار دق وش |

 زالوا # باوا  یمرولوا

 لس قم نوکینا زوج هلاف الوا ناعصلا بحوت اهنا إعبل ار دیال نکل )
 عفرف فتح وزوا دما قرطب و نم ناکوا ن ناطلساایا عفرو هدود و قح هلع نوکینا

 اداام فالح ةا دصاق هنال یعاسلا هنعكإال هاف الام ناطلسلا هم :رعو ناطاسلا ىلا

 جال هال اقدصناک نا و نعص) ثیح كل ذل همرغ و هکلم یف اک دحو هنا لاق

 Ek هل وک ىلع ال هم دعو قطا ءافتساو هبسطا ةماقا لع را د همورلو ناعلا ءافتناف

 (یواعدلاعاونا نمع ون فەن زازب) صعلا هنظاک ابذکو

 ن دنضاق ورع هرکصندقدلا نس هنا ردق وش قح ربغب و اوتر حس هق لور دز

TEنددنزبوراو هنیلاو ورع هلک عانتما ن ند دعوا تویغا تعاطا  

 نس هورج دیز هسلا ینس هر دة وش اظ هنمان هعرج ل دیز لاو هدک دتا تناکش

 زالوا # باوا # یمرواوارداق هتيم ی روپ زم علبم ويد لدلوا ببس
 یسبضاق هروب رم هدلب بولوا یساوعد هقلعتم هراقع هللا ورع ندنسلاها هدلبر لدی ز

 ذیز نکیآ رداق هلیصح ند ورع یسعرش قح نالوا تباثو ع رشراضحا یورع

 هنب رزوا ورع ب وراو هپ لاو نالوا فورعم هللظ هد هدلب ل وا الوا بویمراو هپ یضاق

 ارمحندورع هداز ندداتعم ےسر هلمعات هی رشام ندنفرط لاو هلکمردتیا نیل رسام

 رولوا * ۴ باول ا# یرولوا مزال ناعصهدیز یی هروب رم هدا ز هسالا هوا ردفوش

 هب هبرق رخآ بو دیارارق هلف وخ ن دنس هفناظ فرع لها دز ندنسلاها هیرقر

 | نبش اط فرع لها هلی عن ند رارف یدیز ورع ندنسلاها هبرق رخآ هدقدراو|

 هک ارج
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 1 عنم ندرارف ی تل درج دیز هسلا نس هان دقوش الط بوئوط یدیز بولا رک

 ۳ یرولوا رد هنرعصل هورگیروبل ر٥ علبه ويد یدلوا بلس و دخاو

 رولوا یه زد هورگ ن ا نالولپ# یا 0

 ) 0 ۲۷ ین هناخراتات 4

 ید EE دیارفح یس هصرع كلم نالوا لصتم هنب سرب تور

 اینم بولوا مدهنم یراوید ورع هلکعا جارخا ی راشاط ىلع كني راوید لورعو
 هنریصل ه دن ب زییاص دنن دبا نر هنتعگابنسم 7 راوبد لوا ورع دسلبا تیا هننيگ

 ۱ رولوا # باوطا# یزولوارداق "

 مدهولو (عابضا تضغق ۲ ف BAS صلال هزاح ءاس تن سده ناخ حا

 طلا ءاتالودی وسلا مه انالو ناصقللا نمی ارب اهیفرفحو هلاکلم لجر سرا طباع
 (تجاالاو نطل ا تاک ل ئاوا ق هیناخ )۰

 | نع قح رغب هورع ندنس هقناط فرع لها نالوا فورعم هلطیدی زار ذتسک اق ربا
 تویکا هلاطم یور# هليا لتق بجوم یس هبرو هسلبا لتق و بلص دی زورع هلی رلغا

 هندلاطم یر هنسک لوا هليا لتق تجوم یداوا ببسنک غ هنلتقو بلص كدنز درح
 رواوا مزالدیدشرپ 8 ر هنسک لوا نکا رازالوا کن اولا *یزرولوا ردأخ

 یاشلا ۰ نع! هدیوا هنسرم كف هنعوکشلا ترضفداقب یناف ی قحرغب یاولادنع کش)

 فلت هندب باصاف نجلا 2 روسڏو ترهف ۳ سبحنم نا لیقور) سن

 ۳ ۷ یال هتیاعتنف تن هيف E .مضبال قلا برسضب هن 2
 1 ( بصغلانم مام او اسلا نام هنقر)

 بودزوڪڪ نوعاكمعا یدعد هرب زخآ شدا بوقان ص: 51 هرزوا داتعم هدننسلک ماج

 نالوا داف لا ذاحما ی :اسلک هدنلک ن وضاق وعاق ی زعا كنلک هدنیعم توو

 توا ذاا یا لک مد لک ڭكماج لوا دیز ۳ كماچ فقورب ِب هد هدلب

 توقا شن آ هلک بوغیب نوطوا هل بی رق هپ هبنره قج هلوا لصاو هرارش ابلاغ
 لصاو هزوطوالوا یر هرارش كشنآ هلک غا لر هنی ,زوا لاج بویمامق ینزغا كن ملک

 ءانب ورعیساوتم ر وب زه فقو هساوا قرح هبلکلابیم ال کنش وئوط نوطوا بولوا
 رولوا ال تا و # یرولوارداق هنرصت هدب ز یتتعگاینیم تور ۲

 هعرز تفرح >او هراح ضرایا هرارش اب جی رلا به ذف هضرا ف اتنوا کوش قرحا لجر

 هيلع نام الف ةداعلا ینرانلا ررش لصبال هحویلع رام لا ضرانم دعب رانا تناکنا |
 رابلار رش هبلا لص هحو ع هضرا نم برقپ ناکولو رابج هناورانا لعق لصح هال

 نیل ا عماج ( هم الا طرش ن کل هسضن كف دامالا هل نال ن نصب هاف الاغ

 ( رانلا 9 ءاملا لث اسم نیلا ثلاثلا لصفلاق
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 لوا تولوا 7 فدو را هنسک حاقرب ن ۱د:تالاها هروب نم داب هدینروصوت

 هنس هلق زالىم هدي ز ورعیسلوتم را هسلوا شم «!یرالزمم فقو نالوا هدنب رقكماج
 رداق هکعد لوا نماضیخد یرللزمم حلوا هلیوا لدلوا ببس

 زالوا # باولا # ییرولوا "

 | اخو هدنب رق یرللزمم رک: و ورع ۶ ندنسلاها هب رق رب هدنوک یراکزور دیر

 | للام بودی - تنارس هنن رالزمم لراروت رم شا ندحر تدش بوقا شناداتعلا

 ءایشا و ینپرلتچف اینبم كني رالزمم نالوا قرح زرو زم هان یرایشا یراق دم هراتجو
 ۱ رارولوا * با 7 یررولوا رداق نیم هدیز ینیرلتچف كني را هقزحم

 ادا لاف بش نم مل اهنم ىش قرحاو ةرمسب و دنعرانلا تبه ذف ءالک هضرای قرحا )
 | اهدقوا ول تح اداتعماداقيا اهدقوااذا ام اهاب وات اولاق هحرمشی هداز رهاوخ مامالا
 [ هربغ ف نیو داتعلا ف نععبال هراع لا یدعتف هرادق داسالاک اذهو وا و دمرتکا

 ۱ (راتلاداقیا ناعض ىف هبایضف تاناعط )
 هدعاعقی رطو بولاشد زارا دقمر ندنوا هنس هحراپ دم رک رب هدنوک نایلوا مر رغص دیز

 رغص ورع هدکدتبا لاعشا یشآ ل وا ب ودیا روھ راکز ور هرکصت دکد تک وکو د

 ب ویلراوب ینس هرج رب كشنآ لوا راکزور هلکہلک هتنا كشنآ لوا زسنعنص كن هنسک

 نامید لو رع هدب ز هوس اقر ورع نو او توروتوک رک هلورع

 . زالوا # با ول ا# یبرولوا مزال
 ر انلا عضون ابدعتم ناك هلال ان اض ناک یش هب ق حاف قیرطلا یف ارج عضوولو )
 اتماض ن وکیال یش هب قرحا مرخآ عضوملا هببهذف ع را هتکرحناو قب ر طلاق

 جیرمویلایف یکی اذا اذه اولاق لوالا لعقلا مکح س دنا ناكملا كلذنع لوحال هلال

 | ( قيرطلاف ثدحاپ# ناضیضاق ) ناکاهرناکناف +
 كورع بوي وق شا هنغل رد یسفاصرپ نوعا كمروتوک هنلزیم دز ندنسلاها هبرقر

 هدهد ت وشود شد هعضوم لوا ندنسقاص ۰ نکردیک ندعاع قد رط ندنید یسلوح

 | نالوا هدعضوم لوا هلکعا لاعشا یشنا تولوا دتشم ر اکزور هرکصندنرورع لدیز

 ناعص هدیز هسلوا قرح لوح ۵ نوس تودنآتنارم ا ر كالوح هدول بوقاب یرلنوا

 زالو! * باوا * یعرولوا مزال
 هب تسهف رور!ا قح هلعضوم یترالاب رہ نم نا یلاعت هللا مه ج ر انخاشم ضعب لاق)

 رورلا قح هلسبل عضوم ىف اهب رم ناو نعطیال ناسنا لام تعفواو جزا
 نع هرارشس هم تعڌو ناو یا جم را هب تبهنآلصفتلا قاس یخ

 ( رانلا لئاسم نم ۱۲ق بصغلاق هیناخرانالا نم )

 نالوا هدنبررق ب ولوا دتشم راکزور هر کصن دقدقاب مرا هدارگکرب نکیغوب راکزور دز

 مزال ناعص هدب ز هسلوا نر حر احسا را دقمرب تودنا تنارس هنن وروق كنسلاها هب رق

 ۹ زالوا # باوا # ییرولوا ۱

 4 ینو#



 ےس

 اهتفرحاق همغراد ىلا جی زا مو ةراطا ین اه دقوا ولو یواتقلان ِ دصالخ فو (
 هالغقوف نمتامح ادد ا رلا تات رلعحا | ذااکراصو تلازدق هتانح نال دقولا نمی

 (رانلا داقبا ىف هیایضف تاناعص ) یتابسام لع دادا ۱

 ی راک زور نکرارروتوا هليا هشح اف ه دنس هط وا بوروتک دشح اف هنلزمم هلی رلذاراب دیز ||
 توہم هردتب وس بوشوتوط هش د بول وق هنیالود ولع هلا ہن یوم نانا هدنراس ع هدتفو

 تودیآ ت تیارس هنلزنم لورع یراج شن بوشوتوط لزم بوپابق یتراقابق كاالود :

 رداق هنیعضل هدیز اینبم ینالوا قرح ندنسانب كیلزم ورع هسلوا قرح .
  رولوا * باوا * ییرولوا

 3 هراح تو هاب , تقرحافروتسلا هامص ۷ ابطح هرونت یف دقوا 3

 (رانلا دانا ناك ديلبضف تان )

 لزم كرکب لصتم هزه لوا ورع هدکدتنا قارحا بوروآ شنآ هنلزم كورع دی ز
 | ردات هنیعضت هدیز ینتیف اینم كقرح ءانب رکب و ور هسلوا قم ندشت ۲ لوا ید

 زرولوا # باوا # ییرارولوا ۱
 بور ویلاص وص هدا ز كك داتعم هس ا رخ كر وص هدفدلوا 3 دیا ىس عاب تالم دز

 یدعت هنلزیم بولد یی راوید ج رک ك نیلم كورع نالوا» لزم هدا تلا هلغعاط
 هانا ندر ناصقت هود تودلصا یتیادغب نالوا هدنما لزم ورع هلک خا نابرحو

 . رولوا# باوطا # یزولوارداق هنیمت هدیز تی ناضقت كيادغب لواورع
 ساقلا وبا لاق هعاتم دسفاو هلام فاناو هراح راد لا ء ۱ لخدف ءام رهنق یرحا (

 هل امردق ءالا و ۳ هد ال یخ هيف رد نم هلخد ول یلاعت هللا هجنر

 هنم یدعت هنا هد و هل عل ناک ناک وا ارهاطرث غا ناک وا هنم دن زا ناک یا و نمی رها ۱

 بقا رغب اهلا یدعشام هلع لجاد |ط نه ۵ رس ی و رادلایل

 ( راهنالارفحو ءا ناصف هلضصف تانامص )

 دروق هنرغا كن ویق و رفح ويقرب ی )دنه هدنس هاب كلم كنلازمم دنه دی ژ
 هد هاب هلکمالب دنه هدعب توتروا هلبا شدٌشح ا توروق ناو نوکغتوط

E /حر "یی ج ردلاب بوتو ط عانا ادنه نابق توصات هزرع | كنويق لواةلعغلا ىلع نک  

 هغلا نددیاز سد لدنه یس هبرو وا دنه ندحرح لوا توشود هب ويف تودیا

 رازولوا ۱ < تا و #1.۱ یمرارولوا رداق

 و هکلمرغ فو ن صد ۲ ۳۷ و عقود هکلم ارب رفحول «

 ۱ (تضدلا ی هایشا )۰
Oىنابۆچ ن نويد  Giهدکدتا راضحاهبیضاق نوعساوعد هعلعتم هصوص>ریر  

eلدلوا بلس نس هد ز ورع هسلوا عیاض یرانوبق ردقوش دورع هلا ندرلنوبف ې  

 زالوا تو رس ییرولوارداق هتل هدب , زیرلت دوم هد

 امد خان ھ هنکع و هراد د لوخدنم هعنمول | شر شعر اصاغربصب لحاف لعد نیو ر)



 ید
 وا ف هیزازب ) نصر یساولا تعاض تح یشاولانع كلاملادعب وا

 (بصغلا باک
 قیبضت هدا ز بودیا موعمههن زاوا هارکراب ورع هدکد رک هنسالرا لورعیربکراب لدیز

 نامض هورع هسلوا لاله بونلباص هغی زاق نکرا رح ن دنرزوا كنیلوح رکراب هلکعا |
 رولوا # باو لا # یرولوا مزال ۱

 رم اذا اذکو اهباصا ام نمص تعرساف اهلعلمخ مرزی ةباد دحو ادا )|
 (بصغلا نم ۳ یف هبیاتع ) نه عد یه دق اشک اهحرخا

 نکردیالک | ی رلعرزو هاب و اب بواوا نیت رکچ هی رزوا اضقرب یلاعتهللا اب
 هرکصندکد تی عف دو منمیرهکر کج ندیا لوز هی را هی رقیسیلاها هی رقرعبت هروب رم ءاضق |

 هسلبا فالنا و لک | هکرکح یی راداعوررم و هویم كنارخا "هیرق بی رق هی هروب رم هیرق |
 بولک هزم هیرق مزب هلباز نکن دز که برق یر هکر کح لس یسیلاها یرخا یارک

 كلوا نماض یزغاعورزم و هویع قحلوا هلی وا یدلبا فالتا و لکا یزغاعورزم و هورم

 رزالوا # باوخا# یززولوا رداق هربجوید
 + تش لئاسم ۾

Eر دق وش قح رغب ارج دارا هتسک جاق رب ن دنساناعر رایت لواورع یکبرشرا#  

 ویدربو هک اب نغصن كروب زم غلبم هلکلوارکب رش رایت درحم هورع دیز هدقدلا ی را هجا
 1 | علبم هسخوب یمرولوا مزال كمر و هصح هدیز ن د روب زم علبم ورع هدک دتیا بلط

 رولوامزالدر هراهنسکلوا *باو لا رولوا مزال ی در هراهتسک لوایروبزد

 3 نیسنساضر ورع یتلتوا نالوا تباننمسناناو یس ورع هدنس هصرع ورع دی زاا

 .میلستو عب همولعمنع هرخآ بولوا كلام هغاتوا لوا دی ز هسروتوک هنلزم یدنکب وګ

 رولوا * باوا  یمرولوا لالح هدیز روب نمنع هسلبا نت ضبقو
 هعاب ولو هلتالدناکمالسالاراد ءام ه ب نموا ءالک ل جر ضرانم ذخا الجر ناولو )

 ( بر اراد ف لجرا ذخ بام ریکلاریسحرش ) هلابیط نقلاناک
 هروب زم هد رق یتوا نالوالصاح رسشنابناو یس كن هنسک هدنزاعره كنسلاها هی رق رب
 دیز هسلبا ذخا ابلغت نددیز یتوا لوا ورع هرکصندکد تا ذخا بوحم دی ز ندنسلاها

 . رولوا #تاوطا#ییرولوا رداق هدادرتسا ندورع یتوا لوا

 ورگ هدعب بودیا ماعا و یس زسنلوف توشر هنت صمر ورع دز ندنلود باب ر

 هدعب نودا لاله تسا یرکراب هو رکیز دک دنا ادها رکران رب بالطالب هدب ز هدنتحک ||

 رزالوا#باوطا#یمزرولوارداق هنیهصم هدیز یرکراب یس هرو هسلواتوف ور
 هنب رزوا یناتسرازم نالوا هدنب رق هروب رم "هبص كنس هفت اط دوهب نکاس هد هبصقرب |

 هک اح هروب رم هفئاط رل هسلوا رکود یدنرومس و هرب وک را هن دک ض عب ندنسلاها هبصق
 رولوا #باوجلا٭ ییرولوارداق هعنم یر هن کل واک اح هدنرلکدتامالعا

 سن زواج هنس هصرعلورع یراحضرالاتصقورعلنم راسا قاع تالم هلدب

 + لوا



 on فت۰»9۹۰۹۰

 ورع بولوا ل دیزرلنادق ل وا هسلوا تدان رانادق هدنس هصرع ورع ندفورع لوا |

 .. رولوا # باوطخا # یمرولوا رداق هکمردتبا علق ین رانادق هدیز ۳

 لات هرجا كالت قورع نم تبق ةرجس لجرا هضرا بنج و ضرا هل ناکنا لحرا )
 * , هکلم ءارحا نم هلال اهعلش وب و ةرعنلا نحاصل هلاتآاتناکه ضراق

 .. (ةوكرلا باک نم تاولا ءایحا ىف ناتعضاق )

 دیز یراعا نالوا تبان ییادخ هد هصرع یرلقدلوا كلام لارتشالا لع ورعو دیز

 , رداق هطیض نس هصح خد ند هموق رم راسا ورع سلبا طض ایلقت
 رولوا * تاوطا «٩ یرولوا

 ضرالاب مک ةلاتلا كل ام الو سراغ هل فرعی اذا ةرجشلا نا لصالا )
 (تاقرفتلاق ۳4 یف هیداع )

 یس هفناط فرع لها ندر هنسک رفت ردقوش نالوا ندمارک ت اداس نکاسپهد هبصقرپ |
 3 اص اطلس صا وید را هکا ذخا و بلط تیعر م وسر و هواش فیلاکت ماال:

 دنسن هنمان تیعر موسراب هقاش فیلاکت ندر هنسک لوایس هفناط فرعلها نکیشلوا

 رزالوا ۴# باوملا٭* یژرولوا ردأق هغملا

E ARR E۳ دارت  

 نکع ىعوقو ربتعم هارکا هد هينيط:طق ةدلب نالوا هيلعلا ةنطلسلا راد

 رولوا # باوا # ییرولوا ۱
 ۱ .هلل امهجر ارهدنعادهو 6 “اق لاط -یا نعیقحب هارکالانایارمشب هقالطاو) ۱

 (هارکالاف یناتسهق) هرهادرعم وناطاس)ا نمالا قتحی الف هللا هجر هدنعاماو

 نکم یعوقو ربتعم هارک هد هسورب و هد هنرداو هدلوبناتسا ۱

 رولوا # باو لا #< یترولوا
 یناکد لو! نس ورعو یوعد وید رد کلم نوګاناکد نالوا هدندب ورع هدلوناتشادیز

 عبدی ز هدکد تا یوعدود از ملسو ع هب هقا ردقوش هک اب هدلءناتسا ام دق

 هدک دنا تاعا هللا لودع دوهش یساعدمو یوعد ود یدنشلوا هلبارمتعم هارکآ روب ره

 دوهش ود زالوا هارکا هدنا هلفلوا ناطلس رم لواتسا درحم یضاق یراقدلوا هعفا رها

 زالوا #باول-#۱*یمرولوارداق هیاقبا هدندب ورع یناکد بویلکد ی ودع
 لکنم قفحب هببحاصلوق ینو هللا هجر هغنحییالوقیق ناطلسلارمغنم یقیالو)

 ( هارکالا ی هیناخا نم) یوتفلا هیلعو هب ددهام قم ییعردقب بلغتم ۱
 هلکعا ما ود هلا هه هجا ردق وش هرکب ندکلام هورگ دن ز نالوا هارکا یدرع صا

 رها ويد هلا ضبق یخد هرکب و هبه ها ر دق ل وا هرکب اهرکم هدنزوضح كدي ز ورع
 كرکب روب لمعلم هدعپ بودیاذخ انوا یسفنیدنک اهرکم یبه2الوایخدرکب بودیا

 هنیعصل هسراید ندنسقتق ركب و دیز یروپ زمعلبم ورع هسلوا عياض هدندب
 رولوا # باوا # یرولوار د اق



 ترا
 0 ا رخ ال هرک او هبحاصل ممهب نأ, لع لالا بحاص هرکاولو ا
 نوکبنالیع اهنذخا صباقلا لاق ناف هدنع تعاضف اهض,ه فلت دیعوب اهضقو

 || لع هلدهاش هارکالانال دنع هلوق لوقلاف اهبحاصییع اهدرا تح یدی ةعیدو كنم
 هبهلا ىلع اهنذخا لاق نا و ةصاخ هرکلا ىلع نامصلا نوک اهکلغ یف بغارریغ ها
 لام ضبق هل توهولانال هرکلا نم ءاش ناو ءاش نا هنعضبنا لاملا برا ناک ىل سل

 نوکیهدص) | اذهلع ضبقلا تالذینعیاط وهو هبحاص ءاضرربغب كالا هجوییعریغ]ا
 (یناهربلا طاف هلثمو لامل ا عفد ىلع هارک الا ق یسخرس طوبسم ) لاعا انماض

 كنک دزویشب هورعوماهنا یورع ندنراراکتمدخ بونلوا هقرس یس ها رادقمرب لدیز

 د دیز یدرکب هلکبا مهاوید تلیوس بودیا هچنکشا هورع هرکب ندنعابت و بوروا
 ضعب ندنساضعا ورع هليا نیتلکو بوریدلوطوص رانیق هنیزغآ كورع هدروضح

 دیز هساوا ,ت وف ورع ن د هجکشا وب ب ودیا هرب هرق بوقص یتیلیصخو ی را وضع
 هدیز هسیا ندنس هلوقمرتعم هارکا یدرحرحا دیز # باوا # رولوا مزال هن هرکب و

 بیخ هلوقموب هسیا یداتعم لعف هلی وب ردمزال دیدم سبحو دیدش رب زعتو هلماک تید
 هرکی هسی! لکد ندنس هل وعم رولوا هارکآ یدرخ صا رکار دعورشم جد لتق ةهسایس

 ید لتق ةسایس یرکب ر دمزال دیدم سبح و دیدش رپ رعت جد هنسیکیا هلماکت ید
 هسلایداتعملعف هلوقموب رکا ردعورشم

 لتاقلا یلعو هارکالا حصإ ال لتقف سم لتق ىلع سبح وا دیعوب لجراا هرکا اذا )

 هللااسهجردمحو ةغنحوبا لاقلعفف وضع فالتاوا لتقب هرکاناویهلوفف صاصعلا
 هللا دجر فسوب وبا لاقو رومأملا نود هركملا لع صاصقلا بج و هارکالا حص ىلاعت
 هلام نم لوتقلا هد مع الا ىلع ناکو دحا لع صاصتلا بحالو هارکالا حمب لاو

 ( هارکالاین بنا ا نم ) نینس تلف

 مر دیالتف نس ك سرا هلبا لتق لب هحراج تلا یرکب هورعدیزنالوارداق هعاقیا یندیدهت
 یول د یکج هدیالتق ییودنک هجربدقت یکیدخیا لتق یرکب یندورع بودیا هارکا وید
 رداق هک هردتباصاصق یدیز یس هئرو كلرکب هسلیا لت هلبا هحراج تا یرکب هلغلوا

 ` رارولوا # باو لا # یرزولوا
 رکب یدورع هلکعا ما وید هللا لتق یرکب هورع دب ز نایلوا هارکا یدرح یا

 بويعا بلط ندورع لید كرك: یسهرو رک هسلبا لتقف هلا لتق نالوا تند سجود

 رزالوا * باوخا * ییرارولوا رداق هربج وید ربو هزب تيد كرکب هلکعاممادرح هدي ز
 رولوا مزالدیدمسبحو دیدشرپ زدت هدیزنکل

 ندهروب زد یاوعد هلغلوا هرکنم دنه تولوا یساوعد هقلعتم هصوصخرپ هلا دنه دیز

 ةهرکم سد دنه بودیاهارکآه یاربتعم هارک هدنهدی ز وید لوا ملص هغ هني رزوا هارد قوش
 هدي ز اعوط یمصلدب و اضمایروب نم ےل هل راتخا دنه هرکصندقدلوا مص هلبا دیز



 هارک الا حس ءاشناو هاضما ماش نا ها 0 رح هارکالا یعوب كحاب 35 :

 هلا فقو Ey دقوش هر ته>نالف ۲ ۳ هورع دیر نالوار داف هع اھا یدو

ENEهم ولعم ٠ نم یلزمم ورع هلکما هارکا هلبا ربتعم هارکآ وید هليا مس هک اب  

 هار کا | ميلستو ووپ زم عیب دی هر رکصن دک د تیا یل ستو جی همولعم ن fa رع لزم كالم دز

 اذكو هرکلا ىلع دبعلا ةيعب مجرب و ذفن امهم لیکوتوا ق اتعوا ق الط ىلع هزکا ناو (

 دلکبا ما وید هليا هبه هرکب یکیرلنویق سآرر دق وش هورعدیز نالوا هارکا یدرح سما

Kort 
  REEی ی ۱
 ) حلا لحام وهو لوالا حسفیالف هلةګالامو هرکسی ا حقی 0 !نحامو |

 دحاو ىلع هرکا ادا ۳ هسهو ها .هک وا در ول دد هواربا او یلص و هرراخا و هوا و نواز

 )ا ارکسالا قرر د)

 ردق ل وا هتهح لوا اهرکم ندنلام شو ر بودیاهارکا هلبا ربع هازکا و سود

 زالوا ٭باولا ٭* یرواوا حک رول وب رم فقو هسلبا فقو ها

 نم هرکب زمسنذا لورع یلزمم لوا دیز هرکصندکدتیا لس اهرکمو عیب اهر کم هی زا

 یرو زم لز مو حسف ی وا عیب بویلوا ریت نعل دیز ورع لا هسلیا علسلو عب همولعم
 رولوا *باولا # یرولوارداق هغملاندرکب.

 ی )لتدس املا تاما مار اسقاللخمیدیالا هتلوادننا عبد دتسالا قح عطقنیاو

 نیبعت یهرکم هدک تب ترابی یر ها ê غعیدشلوا رم

e: Aةخاحال اهر  ! Eةجاحالف ةناعسلا یعداولاکه  
 ) شادان J لصد اف نيل وصد ) ناوعلا

 ورع هولخاولوخدلا لبق هر کصذدک ا جور هلبس درسا رهم رقبا ردقوش یدنه دیز

 هلکعاقلطد اه کم یدنه دیز هلکعا « 8 هل, اربتعم هارکا ود هلا قیلطد یدنههدب ز

aEرول وا ۷ ب اولا *  

 (هارک الافق تلم) هدعد ول عوجر الو لوح دلا: لیف قالطلاق رها فض

 هارک | وید هلیاعب هک اب یکلزم بوراو هب یضاق هورع دیز نالوا رداق هعاقبا یندیدهت

 یعیب بودیا عیب اه رک د نلرم كلم هدنروضح ل دیز بوراو هب یضاق جد ورع هاکعا

 زالوا رمتعه هارک | هدنروضح یضاق درح دیز:نکیا تای ی اه ا عهنرنلوا تچ
 زالوا #باوطا * یرولوا رداقهغملا ندورع یزبم ءانیهیهموقرم تن ود

 جد رک: بودی ما وید هللا ص ق جد « ا هبه ۵ هرکی اھ ر کم یی رانوبق لوا د ورع
 هدقدلوا لاله نداتش ت دش دعبالب هدن ۳ رکب رزق لوا « رک صن دکدتیا ضبق د اهرگم

 رکبو یوعد ند رکب وید لوا نماض دشا ضرق اکلمت نوع عل یرانویق لوا ورع

 ویدمدیشعا صیع نوجا ك عا a هدعب تولاقهعد و هدم دی ت دمرب یرلنوبقلوا نب

 ارولوا باوا #یرواوا صالخ ندناضبونلوا ییدصت هلیلوق ركب ردسابا فالتخا
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 هک شنا تاک
 زالوا # باوطا # یرولوا یراج هعفش ه دضورع

 | ترفلایناذک ابندلا ماطح ضورع ىلع عمجت و نيت! وهو ضرع ةعْفسلا تیالو)
 اردلاو رنان دلا یوس ضرع وهف *یش لکو عاتلا ءارلا نوكسب ضرلاوحاعصلا نو
 || اذه ىلعواراقعالواناويح نوکبالونزوالو لیک اهلخ ديال قلا ةعتمالا ضورعلا دیبعوبا لاقو
 | راقعلا ريغ وهو هيف ةعفشلا بجیالام ناف هلال لوا نوکسلاب ضرع عج انه اهلعح
 هب دارب ذنبخ اضیا هيف ةبجاو ريغ ةعفشلا نا عم اضیا هنع اجراخ ناویفا نوکی نکل

 ۱ (ةعفشلا تسام ماکحاق مح») راقعب سالام

 طخ هدرو رم قح بولوا هدصاخق رطر الباقم یروبق كنب رالرمم كم ورع دیز
 | کیدا عامسا یی ورع هرکصندکد با ےل ستو عیب همولعمنمنهرکب لزم دیز را هسلوا

eهعفش  EE E CE Iهی هعفش یروب رم لزم كح دب  | 
 ۱ رولوا 7 تاوطا * یرولوار داق هغلا گرو رب

 قح ىف یا هقح ف مت عیملا سفنیف كيرشلا ىا طبل علا دعب ةعفشلا یا تش ور)
 (ىماب زا یف اذک ةه عفشلا ن ررد) نيصاخلا قي رطلاو برشلاك م يملا

 نالوالّمم كلم لصتم هلّمم لوا سهصح هدلزم تز دلوا كلام اک ارضا هلیادنه دیز ||

 هعفش دانا هدنآ ییدتا عامسا یی دنه هرکصندک دا ملو عیب همولعم نم هورع

 al قلا ندورع ی هةمو رع ےہ > ندا تاصر اهماع هنطدارشو بودا

 امامت بوید مرولوا راشم هک اس هد هعفش هلفلوایاصتا كلم « دعب درحم ورع
 زالوا # باوخا # ییرولوار داق هکمامرپ و

 ملسو ع هم ولعم 3 ه رکد ی هصرع ینا دلوا كل ام لا مشالا لع هلا ورع دیز

 تیاعر اهم اع ہنطئارشو هعفش ذ اما هدنآ یکی دتنا ع اسا یھ ورع هرکصن دکد تا

 هسلوا توف ورع نیدیا میلست هلس اضر رکب و بویلوا قحال ج اح مےکح نکل بودیا
 هغملا ن د رکی هلا هعفش یب هموقره ةصحو یردیا لاقتنا هنس هبرو هعفش قح

 ۱ رزالوا # باو لا # ییرارولوا ر داق
 ملسنواءاضعب ذخالالبق تام نیبلطعیفشلا بلطو راد تعب ولف ثروت ال ةعفشلاو)

 ذخالاوا ءاضقلاب اهکلم ناکولو كلذ مهلسبل اهب هذخا ةرولا ت د اراو هبلا یرتشلا
 (نعمشلاف نیتغلا هنارخ ) هتنرول انارم نوکی هيلا ملا

 | نکنا هدرادد رخآ ورعیتسهص> ن د هصرع ینیدلواكلام كارشالایلع هلیا ورع دیز
 ه دنا ییدتیا عاغسا چی هدرادد لوا ورع هرکصندکدتا میلستو عیب همولعم نم کب

 رارف هراید رخآ دیعب رفس ت دمرکب « دک دلک هتپ ر ابد ثکع الب و بودیا هوم بلط
 ]|| نیک هی هنس جوا رکب بودیا داهشاو بلط هدنناي هصرع هلغلوا شعبا ءافتخاو تدیغو
 ۱ تو دیا هععش یاوعد هن رزوا رک, ورع ۰ دک دلک کت الاخ داف دیا یوعد هاکمالک

 هغلا ن د رکب هليا دعفش یی هصرع هلغلوا شا تباعر اهماع هنطثارش

 4 رداق ۱

۱ 
۱ 

۱ 



 یو <

 رولوا # باوا # یمرواوا رد ا

 | لجالا نم هل مث ةناولا بلط بلطي نا یعش هناف ءارشلا عف اشا عیقشلا ن اک ناو )

 كلذ یضم اذافریرقتلاو داهشالا بل طب هعیبلارادلاوا عيابلاوا ىرشملاىلاربس٣لار دق

 یژلارصلا م دق ناف هلذعفشاللف بلطب نم ثعییوا باطلا اذه بلطينا لبق لحالا

 هدي یفرادلاناک اذا میابلادنعرب رقتلاو داهشالابلط بلطو یّرشلا بیغتفرادلا هيف

 اذه رت اما هنال فالخ الب كد ل اط ناو هتعغش لطبت ال بلطاا كرتمرادلا تعدا

 (دعفنلا ق یناهرب طيع) یرنشلاعانا هنکعال هلال ذعب بلا
 لزم كلم لصتم هلم لوا « هرکصذدکد تبا ملستو می همولعم نم هورع لزم كلمدیز

 نکل بوذیا داهشا بلط هدعب هبئاوف بلط ادتبا ةدنآ یکیدتنا عاتسا یبیرکب نالوا

 بویم هدیا كیلعت بلط هنس لب هلببس یلغت و رهف ورع رکب بولوا ند هبلغتم ورع

 بلط بوراو هبیضاقرکب هلفلوا لئاز یلغت و رهق ورع الاح هسلاق دندی ورع لر
 رب و هرکب هلا هعفش یلزیم یعاق هلکعا ناب هی هحو رب یرداهشا بلط و داوم

 ویدرولوا طقاس هعفش هلکمک هنس شب درحورع هشلبا مکح هنپ , رزوالورع امرش وید

 ۱ . زالو # باوطا # E ا
 عییلاناکنا میا ااوارادلادنع دهشي ةناولا بلط یعسیو هلع سلحمین اه بلطي و )
 ةموصخو كيلع بلطیمهوضاق دنع بلطيم داهشالا بلط و مسلو یزرتشل وا هدف
 یلاعت ها هجر ةفينح یا دنع ةفعشلا لطال رنک اوا ناك ارهش یا اقلطم هرخأتب و

 | ارهش ةموصخلا بلط یا هربخآتبو ( ةيادهلای ادکو ةعفشلا ق ییلیز ) شو هبو |
 اذه نم دحاورمخ اف كل ذ نمراذعالا یتثتسیو ی امت هلأ هجر دم دنع لطت |

 || تلطوا جلایا ب بلطلارخاو لیلا فصن عیبلاب لعاذااک هعفشلا لطب اهب تابلطلا
 هربغ و طرعل اش اک ایهربغوا بتا وا ض رإل نیلطلا ارخاو ةبناوم

 ) اینم هی ۱۱۳ دف ) :

 | هبارش هیمذا ردقوش نازم كلم نیعمرب عقاو هدارخا ؛هبصق دیز ندنسیلاها هبصقرب
 || هرکصندکدتاارشانوحا دی ز هیهشار دقلوایلزمم لوا جد ورع هلکعالیکوت یورع

 ١ ًأإ ت وديا هعفش ذ اخا | رنا کیدا عافساییز ؟نا نالوا لر تام تتلو

 لزیم رکب هلفم الوا ش ا لست هدي ز لزم ورع ال اح هسانا تیاعر اهماع هنطاارش

 ی او ۱ یرولوا ر داق هغلا هلا هععش ند ورعیروب رم

 ىلا لسو ملام دقعلا قوقحنم هعفشلاب ذخالاو دقاعلا هلال عیفْشللعصخ ءا شا لکلا)
 | لکولاوه مصخلا نوکیف كالمالو دی هل نكيمل اذا مصخلا وه نوكي هيلا هلس اذاف لكوملا

 (دععشلاقررد )

 || عیب هرکب همولعم نم زس ذا ل و رع یلزم ینیدلوا کال ام كاتشالا ىلع هللا ورع دی ز

 |ندلوا رخ یو ه داسے صح و که دنا یکیدتیا ع اعا یب ورع « هرکصندکد حا لسو /

 ۳ رب زمهسلناتماعر هما هنطنا ارشتودبا هعشذاحما هدنسهص> دن ز ۱

| 



{e1 
 رولواباوطا#یمرولوا رداق هغلاندرکب لیا دعفش نس هصح "ادب زواناحم

 راج میلاف اهعيفش رج ًاتسلاو ة دملا یضم لبق اهعاب مث ةمولعم ة دم هرادرجآ لجر)
 ودس 5 دفن راسلا زاد ةراجالا مایقل رج ًاستلا ق > ی فوقومعیابلاو یّرشلاس

 اهبس دوج ل هعفشلا رجأتسل ناک و ةراجالا تلطب هلال ملسنلا ىلع عي ابلاردق و
 نالطب دعب الا بلال هک ال هلال ةراجالا تلطب هعفشلا بلط نکلو عيبلا زج لول و

 (دعهْسلانء ۱یف هیطاولو) هراجالا
 ب واوا توف ورع هرکصن دک دتا میلستو عب هم ولعه نع هورع نس هصرع كلم دب رز

 نالوا لزم تاله لصتم هیهصرع لوا هدعب ب ودیا طض یس هنرو ییمروپ زم *هصرع
 فصرعهسلباتباعر اهماغ هنطارش تودیا هعفش ذاا هدنآ یکيدتا عاتسا چسب رکب

 . رولوا تاولتا# ییرولوا ر داق هغملا ند هبرو هلباهعغش ییمهروب رم

 توف اهلطبال یا ال هعفشلاب یا اهب ءاضقلا لبق عيبلا دعب عيةشلا توم اهلطبور)

 قاقعسالا بیس رغتال هيلع قسلا توجق قاب قکسلا نال یرشلا

 (اصخطاهلطامو نوکیایف رر د) |
 لصتم هر هصرع لوا هرکصن دکد تنا ملسو جت همولعم نع هورع یقسهصرع ڭم دز

 لبق یضاق نکل بودیا داهشاو ها وم بلطو هعفش ذ الا رکب ن الوا یس هصرع كلم

 وید یدیشعا داهشاو اوم بلطظرکب درج یس هبرو هسلوا توف رکب ید مکا
 ۱ رازالوا *٭ںاوملا٭ یزرولوا رداق هلا ند ورع هلا هعغش ف هروب رم هص رع

 هرکصن دک دا لو مس هم ول ڪم نع هورگ هرزوا قلوا یکلم العتسم ی رمز دب ز

 هدنآ یکردتبا ع امسا یعسب دنه نالوا هدنفنامقا هصح تو هد رول رد لىم
 ۱ لروب نهلرمم

 تولوا مکلم یل كرو زم لّرمم دنه ه لور تودیا داهشا تلطو هناومب تلطظ هدا

 یب نب بو دیا میلست و عیب هک اس یروبزم لزم دیز بولوا ید یو

 یل رول ر٥ لزم م دیدعا داهشا تلط و هناوم تلط ه نبات ا | یکیدتیا عاوسا

 موکرم ثلث ورعو یوعد ن د ورگ روج ا ب ا هلرا هعفش ینائلنو انا

 وداد ث اعا رعو هنغددلوا یکلمروب ره .N OW هتلنا راکنا یغیدلوا یکلم + دیه

 هغملا ند ورعهلیا هعفشیجد ییناثلثو اناحم یال الزم كحدیا هندب تعاقا هیدعفش

 زولوا # باوا # یروآوا هر داق
 ین راد تعیبق هنم تب وصل ا كلم دیک تصاغلا وصا هلم |اهصع راد هژلحرر

 ۳۳م ۳۳ ا و ی ی.

 نا ر بم 2 ةا رےک -یزشلاو ةعملارادلا چ هم توصغلا ورادلا 0 ده

 مما ةدعسلا را دلا هععش هلم تبوصعلا بلطد هللا هجر ل اقم 4 لاق هل توصعلا

 هزم تبلط دقو را ادلا هذه ی رسا لحرا اذه لوبو یضاقلایا بصاعلاو نیرشلا

 ۱ رادلانا هنسلاماق ناف بصاغلا اده نم اهصع یا رادلا 0 دهد اهتعفش لو دععبلا

 ۳ خب هندن هن گن ناواضو" ةععشلا و هب وصفا رادلا ین اولا ها ىق ۳ هد وصل ا ۱

 3 ) ءاععشلا تيرى ةعةشلاف هناخ ) 2 او تّصاغلا
 سس سلا

 هک ديزل



0 {ory 
 بودیا میلستوعبب هرکب همولعم نم یل ورع نالوا لزم كلم لصتم هنلزم كلم ك دیز |
 يکيدتبا عامسا یروب زم عیب دی ز هرکصن دکدنبا میلسفو هبه هرشب یلغوایلز م خد رکب |
 بودیآ صقن س هبه ركب كدا تباعر اهماقب هنطفارش بواد ا هعفش ذاا هجا |

 زولوا بازلنا *یمزولوا داق هغلا هلناهعقش لزم لوا < 8

 زیکلا حرش یجلب زا هبحرم ههرفلاو دم و فقوا | نح هنافرصت میجعیفشلا عةنیاک )

 (دعفشلا یفح) تافرصتلا نمامهریغو هتبهو دعب صقنی اذهلویتح اینو هغو |
 ضوع یعاغو بوطر نیعم هدب ز ورع هدقدلوا ر دیا هبه هورع یتسهصرع كلم دب ړ |

 یزب لواوضبق ییهصرعو لوبق هلیطرش لوا ید ورع میلاسنو هبه هلیطرش كمر و |

 كلم لصتم هی هصرع لوا هرکصن دکدتیا ضیقو لوبق ید دیز بوریو ضوع هدیز
 بودیا هعفش ذاختا هدنآ یکیدتبا عاما یضاقتو هبه هرزوا رر هجو رکب نالوا یلزم

 با هعفش یی هصرع لوا بورب و هورع ینتچق كنیصاغوب كجیدیا تیاعر اهماغب هنطارش
NOTرولوا #< باول ا٭ یرولوار داق هغلا ت د ورع  

 تسحو اضد افت اذاخ اض) اعتب ام اف ةعفشالف ضوعلا طرشب اراد تبهو ولو ( :

 هتمعبقالثم نکیل ناو الئنم ضوعلا ن اک نا ضوعلا لث رادلا عيفشلا دح اف همش ۱

 ۱ (دعهدنلاق هبناخر)

 كالم لصتم هلم ل وا هرکصن دک دا لس و هبه ضوع الب هورع نل رم كالم دیز

 هلا هعفشیرول زە لز مود م دیا هعفش هاا هدکد تا عاما ییهبه رکب نالوالّرمم

 زالوا # باوجا * یمرولوا ر داق هغلا
 (رسلاق یسخرس طوسم) ةبهلانود ءارشلاقتشت ةعفشلا)

 میلسنوعیب همولعم نم هورع یسهصح نددناکد ینیدلوا كلام كارشالا ییعهلیا ور دیز
 ن د ورع هلا هعفش یی دموق رح هصح رکب نالوا یناکد ئالم لصتم هناکد لوا هدکدتنا

 زالوا # باوا # یرولوا ر داق هغذا
 طبل تب اهلسام دعب م عيبملا سن كيرلا ی رجلا عیل دعب هعفشلا یاتدنور) ا

 قصالم رال تثت اهلسام دعبیا مث نيصاخلا قي رطلاو برسلاک ع يبملا نح یا هقح ق
 (نعفنلاقرر د) ابناکموا انوذاموأ ایم ذولو

 ندصا ص هلبا یسهرودی ز هرکصن دک دنیا لتف هلبا لتق نالو صاصخبجوم یورع دیزآ

 لوا رکب ن الوا یناب تلم لصتم هغان لوا را هسلوا حص هنیرزوا خابرب كالم ید رپ
 زالو! # تاوتا# یرولوارداق هخملا ن د ورع هلباهعفش يعن .٠

 ةضواعم دج وب افلام سل صاصقلانالةعغشلا يال راد ىلع دع م د نم حاصادا)

 الق ال راد ىلع سلا نودایف ص اصلا بجو ةيانجنم خ اصول اذکو لاما
 (ميادبلا هعفش نم)

 ه دیر یاب لوا بولوا علخ هنی رزوا لزم کالم ځد یرب و یرهم هلبا دیز يجوز دنه

 عاّمسا ییلخ ن ورع نالوا یغاب كالم ید یرب لصتم هغاب لوا هرکصن دک دتا ملت



 و رم
 aoa سس سس سس تست

 " هغلا ند ورع هلی هعفش یغناب لوا وید م دیش هعفش ذاختا هدنآ مکیدتی
 زالوا # تاولا# ییرولوا ز د اق

 دع رع مدن سو ملخ ل دب و لام اهضعیب لب وق ناو ارهم تلعج راد یف ةعغشالو)
 (هعفشلا هيف ایف یناک) یتعو

 ویدر ری نو لزم قلش و رغ كيش نالوا هدن دی كل و رع «رزوا تیکلم دیز
 نع هن رزوا شورغ زوي نکس كيب ند هروب نم یاوعد هليا دز ور ه دک دتیا یوعد
 لزم رکب نالوا لزم كالم لصتم هروب رم لزم هرکصن دکد تا ل دپ عفد و ملص راکنا

 زالوا #< تاوطا # یرولوار داخ هغلا هلا هععش یروب نم

 لصلا نال عيقشلل ةعفشالف دح اجوهو مهرد هام ىلع اه اع دا راد ىف اص لحر)

 (؛یف ةي اولاو) هیلع یعدلا ىح ىف عیب سبل راكنالا نع

 لصتم هغاب لواهرکصندکدتیا جا سنوعب همولعم نمن هورعیتغاب كلم جد یرپ دیز
 اهماغ هنطمارش بو دیا هعفش ذاا ه دنآ ييدتنا ع انسا یی رکب نالوا ناب كالم جد

 زهسلیا طرضیسهنرو یغاب بولوا توف ورع ندم ا هليا هعفشیغابلوا هرکصذ دکد شبا تیاعر

 رولوا * باو لا * یمرولوا رد اق هغلا ند هرو یاب لوا رکبآ
 رو قا قحعسلا نال لطب 1 CEA ی ناو هتعفش تلطد عیقشا EEE اور

 (هععشلا لطبایق هیاده) هوح تدس

 عیب همولعم ن هورع نس هصح ن دنلزم ینیدلوا هک ام كار رشالا م هلا دب ز دنه

 دیش هان شحاف نیفورب رفت ر وب رم عیب دنه « دعب تب و دبا ن ۶ صفو ملشدو

 مطد تورپ و یکبار دق وش هراز ندلوأ ۰ نع ەدنهورع هلغلوا هدن د دص حس و یوعدولد

 هنط؛ارش بودیا هعفش ذ اا هدنآ یکی دنیا ع اغسا یییب دیز هر کن دنررلک دتا عازب

 هلا هعفش ییهروب رم هصح بور و هورع یک ٤ نانلوا همست هدعب دقع هساناتناعر اهماع

 ںولوا # باو لا # یرولوا ر داق هغلا ن د ورع

 نعااب اه ذخا یڪسا هنال عيعشلا 5 داب لا مزي مل it عيابلا ى رش ٣لا داز ناو)

 اضبا هرمغل كلعالف هل تب افلا قلا ل اطبا یالع ال ىرتشملا و ة دان لا لبقلوالا

 نْعلا لصاب عیفشلا اه ذخا نمل ق دازولو ( ةعفشلاىف ف التخالا ف ىف اک)
 (الصفم ییا زاف اذک ةعفشلا ىف هساتع )

 e دعد هليا هعفش ی هرو زم دصح بور و هورع یوق رح نم دب ز هدنروصول

 هلکمرب و هدابز ها ردق لوا ه دنه ه رکصذ دور دعع هرزوا نیم هحو ورع چ هدک دتسا

 £ هدوقرد یاس ڪيهر و هک اب 1 هدانز لوا نیس نامه هعفش ىح نوحماكنس

 زالوا # باوا # یمرولوا رباق رباق هعانتما بوند مکا ماست

 هک رخآ ۳ عون #

 لوا ند وا طق اس عیب حس هرکصندکد تا | علستو عیب ادساف ه دیز یتلزم تلم دنه

 ۱ ورع بودیا ایزی دایر جم عاعسا یی ورع نالوا تا فما هل

 ۱ 4 نددیز#



۳ 

(1% 
 ج . زالوا #توط ا۴ یرولوا ر دا ها د ۱

 :ادساف ءارس ارادیرتشا اذا یل ادساف اعترادلاتعس وا ضورعق هعفشلا تشالو)

 نال حلا لاتخالف هدعب ابا اهف عيابلا كلم ءافباف ضبقلا لبق اما اهيف دنشالق
 ۳۹ : ناب مک یو ناو رس طس و عمق ىلا لبس نعد ا نع دحاو لک

 هقفاوع متاما یا هذه (۱ اے هعفشلا رافغلا حم ) ةعفشلا تبجو اهبف یرتشلا

 ذخ اب هافانیعمانیداناب هیلع نیمیاتلا عیفشلاقفاوبلولاحا ةفرعملا م دع ىلع عیفشلا ر
 ۰ ر هب ربه ظلا نعراصبالا رب ونت حرشیف هلقناک هعزب نعلآ ىطعي م ةعفشلاب عبملا

 دوز نیول | هبلع بتر | امولعم اردق اعدی نيعدابتملا نال عيفشلا ىلع نیعلا م ی مدع |

 رک كلد و اخایلع م ا رذعت داتسلا تالعدقو اذه هعقلا هر عطب ی هراکنا

 لا كلذل و هيلع مالا عالطا ناکمالام دعو هب له لع امهل عيفشلا هةفاوم دعد

 كعب ىب سولقلا عيضو ري ونتلا ERE هتعاش نم کا سک 2 تارععم اف

 د اعاق ناک اذا هنا نم |عق ضباعتلادعب ۱ عيابلا د ف كله دقو ةن مهظاا قو صبا

 کلا 1 e هکر لعاب هدوجوپ هلع عم هبلط كرنب کالا ناو رکنا ناکمال هراضحا
 ۳ و افارج مهاردب اراقع یرشا ب رها نع الوقنم تبآر رافغلا حف لاق دو

 میفش دعب میابلادی گلهای هاردلارادقم نالعبال امهنا لع نامیاتلا
 ل اا: يطوي مث ةعقشلابارادلا ذخأ وا نزع م امالا ی افلا نامش تو
 7 ۱ میفسلا نا یتش و الوا لاقدق ناکو یهتا هبلع هداب دز یزشلا تساذ ۱۷۱ هعز

 دوم دم ف وف اذهو انهلاقف اهيو مه ازدلایذخأب نا اذک یهو سولفلا ةف عا انا

 .اهنع لوسا م اكحالا تلع دق و لوقنلا تم قفاو ىنعي
 ( ةعفشلا رخآ ق هبربخ )

 هور هسولف هضقر نالوا اهیلاراشم بویلوا مول عم یددع هلا ها اردقوش یلرممدیز

 هزم لوا هسلبا عياض بوحاص هدعب سلم یسولفلوا بودیا نع صبقو ملستو عب
 رداق هغملا هبا هعفش یروب زم لزم رکب نالوا لزم تلم لصتم

 زالوا # ب اوما # یرولوا
 ی رو رم هرکب نکل بودیا قاقنا هدننیلوهح كن هعیصم سولف نیعیاتم هدر وص وب

 نیعیاتمویوعد ولد شبا هقاردقوش ید ك هعرضءسولد مرول نی بتوع ا قددصد

 رکب رل هسلوا رقتسم هدننیلوهج بويعا یوعد وڼد یدیا هدا ز ندزادقم یکیدید رک
 یيلح هنکیدیا لکد هدابز ند رادقم ییيدلوا فزع یدنک تی3 كټ هروب رم سولف

 یا هعفش یروب نم لزم بورپ و هورع ی هروپ نم تو٥ هلیاروب زم نمت رکب ن زمسقعوا |
 ( اف هتلئسم ترع) رولوا باوطا# یرولوارداق هفلا

 ردق وش یهعاب لوا جد ورع و جیب رعنا كالم ید یرب دیز

 هدعس ساح یسولف بودی نم ضتبقو مل ڏو عیب هز کب هسولق هضق رب مولان ددع ها

aدکدتا  Eأ جانم می رس نالو ياا کالم ل اصتم هپ هاب لوا ه  
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 هدروضح لو اورغ هلغلوا ی ا تیاعر اهماع هنطن ارش تودنآ هععش اأ هدنآ یکیدتا|

 رولوا  باوطا ٭# ییرولوارداق هغملاندرکب هلا دعفش یب هاب لوا هليا لوا عیب

 هلو تودیا داهشا بلطو هناوم تلط هدنآ یکیدتیا 8 سا ۳ ر کب نالوا 9 مس"

 رخ ات بونا تلطیآرب زس از ذع زالوا طواس هلل دا ءان هری رش رذع وب

 ر وا طقاس دیس دلبا ۱

 مل هر اذکر ادب اهعیفش انا و اذک راد نالف یرشا لوقیف ضاق دنع بلطب م |
eزا یااقلطم باطلا افهریخ ابو ةموصخ و كيلت ب اط باطلا اذه یا وهو  

 نمرذعب رخ الا ناکولو ( هععشلاق رافعلا جم ) قف هب و هعفسلا لطبتال هرعو ردعت

 تلاطناو عاجالا طقسبال هدلب نزاو اب هعفشلا یریال ضاق مدعوا ساحوا ض رم

 مالسالا حش لاق ( ةعفشلا قرافغلا ححح ) هرص مق ةموصخلا نم نکیال هوكل ةدما
 دصقق سانلالاوحا رفتن ةعقشلا تطقس ارهش رخا اذا هنا ىلع مويلا ىوتلا

 (دعفشلاق یاب ز )ربغاابرارضالا

 + ییسعلا باک و
 ر داق هماسنقا هدنرانیب قس هکرت یس هرو نیدملوا ذیفنتیساباصوندنلام ثلث كنافوتم دی زا

 روللوا ےدقتااصو ابا اوج #؟ییرارولوا

 ن دجر ۶ وا مامالا ےشلا لاق لداح اهذآ دت نا ۳ نینیاو اما نع تام لحر

 نم یش ىلع فم( ناف اهنح س ۶ ح نینأرما وا همن مایع صضرعت لصفلا

 هناو دلت تح اوصب ر لجل ا تاراما نم یس لع تفقوناو ثاريلا مسن لا تامالع

 (تیسعلایف نانا ) مسعیال
 ی هکر هدکد تبا رت ین ز یرقو رکب و ورعیرازغواویدنه یس هجوز بولوا توف دز
 و زوار نده ن صلوا رصاح ورعالاح هسابا تیغ ورع ماسنقالالب ۹

 نیب ېپ هکرت بو ديا بصن ليکو ن وجا ورع یضاق هلیرالوا بلاط هتعسق بوراو |
 رداق هکم ردنا طرص هنانک یس هصح ورع بودیآ ت تمس هبرولا

 زولوا اونا # یترولوا

 ن بیک با سا نوکیا دعب یئاغلا روضح رظنالو مسقی بئاغ مهیف تاک ناف

 نفابلا نع مەخ ةنرولا دحا نال مسمب و ایصو رغص) ان ۶ءبصف رعص اههدحاوا ۱

 ( ییسعلا . نم هصالخ ) لدعدب تڪ تناغلا 4 هصح عصب و ۱

 ارت ی همطاق یش ارق نی وبال و ییز یزق و یدنه یس هجوز بولوا توف دیز
 وید نوسلکد لماح را هروب زم و ی وعد وید لماح نب ند همطافو بنز دنه ه دکدتنا |

 | هتمالعر ندلج تامالع راهلباق بونلوا ضرع هی هلا یکیارپ ندناقن دنه را هسابا راکنا

 روناوا *#باوط # یعرونلوا میسقت هدنرنیب دمطافو بنی زو دنه دی ز هکرت نگالوارلدقاو |ا

 تر ٩6

 . ی

 ۰ كم لصتم هلّربم ل وا و و ی رک یر ناس كاع دیذ

 ضر ٭ باوحلا %* یرولوا طقاس یس هعفش ۳ گر دانا ريخ أت بوبعلا تالنت: ن
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 هه ی
 یافت

Ko 

 (دلئسم لبق هتلئسم ت سه

 هک تعسف هسلب دا كرت یورع یشادنرف نی والو یماح دنه یس هحوژ بولوا توف دی ز

 روناوا #باوخا # یعروناوا فیقوت لد هلج عضو ٠
 هدکد تنا د كر و هګدخ یشادنرف زقو یب ز یزفزو یدنه یس هجوز بولوا توق دیز

 راکت اود نوسلکدلماح هگدخوث ز زو یوعد ولد م دا نی ند هګدخو شز ده

 هام الع ضصعب ندالچ تامالع رادلباق هدقدنلوا ضرع هي هلباق کا د ارب ندناقت دنه بودی ۱

 رونلوا#باوجا#یزونلوا فیقوت 2 "د لعضو هکر تعسف زة سلوا ففاو

 مسالو ةكرلا عب عیج فول لعاح* ہا محاو هوخ نعتامنابیالاعم نولربال اوناکناف أ

 ) E ارخآ یف هہناخ ( سه الق كس نیسعلا لطیف هوخالاقحق ن

 ار! زم هدک دبا لرت یبیز یزق یشادنرف زق نو بالو یدبهيس هحوز بولوا تو دیز

 هدنم اه یمهصخ ندلاع هلج هدنزاقدلواردیا یخ وا یدب ا زار
 ماسأقا هرزوا هجو وب ب ولا دنه ېپ هکر راس بولا قس هاب نوتیزرب ند هکرت نیز

 هلا نالتد كشز مکطاو ت الادعب بوعي سس هب هن هاب د لوا شل هدعد تؤدا

 هرداق هتعجا ره هدنه هلس هصح ند 4 نالوا هدند دنه ې ز

 رولوا # باو ا # یرولوا
 یب هعونتم را شا ريقلا هل یراقدلوا كلام اثرا ل ارتشالا یلع هللا ورع دیز
 تاوطا »< را ردیا ماسنقا هلهجو هن زر ةسابا دا مج ماسنقا ي هاب كلم ید ییا

 را ردنا at هلا تیک ردت ینراعسا عارذنس هصرع

 ةا ءایسلا مسلو ع ارذلاب هصرعلا سفت هتاف رادلا مس و ادا غ

 ( ةعسدلا ق یوضر ط۶ )
 ندنس هکرت یتوید هدعب ب ودیا جوز : هبا رهم سورعزویشب یدنه هدانوم ض رم دز
 نوید تاععا هلغلواسورعزو قلا لث ر ھم ادنه بولوا توف هدلاح یتیداوا دب زا

 یرادقمندیاتباصا هلی زطامرع تمس مسک ند رکرت هدنس هب اعم لشهر هم سور غ زوب هده

 هرداق هکعد مرولوا لخاد هیامرغ هليا یمه رهم بوبا تعانق دنه نکیآ رلیضار هکمریو

 زالوا # باوطا # یرولوا
 رهمرادقخ شرثا ه دلاح حوّرنف وصلا ند هلع ناکاذا ضار İl تاداب لار ارقا فو )

 هلع ام دقم كع 1 ند ناک لئلا رهم لع هدا لا و كلا ندل اب واسم نوک لثلا

 ( حاکنلا نم ۳ ۳ ی هیداع)
 شضورعوراتع مهلنیمولعم ذعاج ین ماعلاو صانخا ام انا ةکربمالسالا مش لوقام ۷

 ءاضهب اهضعءب و یضارلاب ةروکد دملا ت تاراقعلا صعب و ضورعلا اوعسنعا مش هکر مش
 دم دحاو یعدا م اعرش اهگک ارارقا هقح ءافسان ر یهنم دحاو لک ر فا م یضاقلا

 انوتفا الوا ةعسملا صقنتو هذه هاوعد ممس لهف ةروزلا ریسعلا ین شحافلا نبغلا
 ( ٌیسعلا ضس ر او هاوعد عی عمسال * باحا * نیدوجأم

  e a TT ETE wana aseausrocsireenaiaas 1ےھت عد تات 2ہ طمع تم ۳



 ند هبرو رب ءاس ورع هدیرلحا ه رکصت دن رکدتا ماسنفایدیز یر یس هبرو كن ادوتم دی ژ

 بودی هاب تماقا هنساعدمو یوعد ود ردراو مدح ةا ردقوش ندضرف هدینفد دی ز

 راس یرادق» ندیاتباصا هب هصح نالوا هدندبلكن رپ ره ندرو رم نرد فيلا دعب

 رداق هکمأمرب و وید لدیشعا ت وکش هدتعسق نیح هرو راس هدکدتسا قلا ند هئرو

 ۱ رزالوا ٭ باوا ییزرولوا
 ءاربا ماسنقالا نوکیالو لبق : نهر و تیلا ىلع اند ماسذقالا دعب هنرولا صعب یدا ۱

 قلعتلا م دعل رارقا ءاضرا نکیزف نیعلاب ق ولعتمرع هفحنال نيدلا نع

EE)1  

 E هي هنرو راس ور ند هنرو هدکد تیا رتی رابک رو بولوا توف دیز
 ند هکرټ بودیا راجتسا نوجا كا تمس یماسقرکب ورع لب رب ءابا هثرو راس بوید
 رولوا همزال ی هورع کلان تعسق ترحا هسر دتا نییعت و زارفا نس هصح یدنک

 هور نکات < باوملا # یم هپ هبرو هلج هسخوپ

 رجالا ناک ًاماسق بلاطلارجأاتساف نوقابلا ییاو هعسقلا نیکی شلادحا یلط اذاو)

 ۱۳ین)لکلایب ع نوطب هیحاص لوققو یاعت هللا هجر هقنح یا لوقف LE هلع

 هيلع و هفنح یا لوق حسا ىلاعت هما هجر یاس لاق ( هبناخراتاتلا ة3 نم

 ( نیسعاا ىف اغد ول طا یرودق e ) ابه رعو وبڪاو یقسالا یم

 كن راغصدالوا لدب ز ورع یسضاف هروپ زم هدلب هدقدلواتوق دز ندنسلاهاهدلب رب

 ردقوشاکب هرزوا قلوا تعسق مسر نویص# هجا نالوا هدسان مذ لدیز ٠ وضو
 ES وا لکا | قبصا ود لا ندلام لوا .دةدناو صحت لام هدخب رب و هجا

 هورع ی هے اردقلوا هرزو! ق أ وا تعسکمسر نوعسهقنانالوا هدسان مذ دیزندخام

 . رولوا ۴ تاوطا ۴ یرولواردات هدادرسآندوریروب رم E هسر و

 1 هددرول رم هدلب هدکد سا لری راغصهیرو تولوا توق کک ا رر ندنسیلاها هدلب رب

 نوا زخف> ی رلثوروم لام كرافصو بویعیا فدو رپ رګ یدیز کور نالوا اش
 دیر بولا دخا حاقرب هلع تم 3 ےسر جت کد قحرغب بويعا بصن یصو هراغص

 نانلوا نیبعتیراوس ماسق ندنفرط ر کینعیضاق هرکصن دقدزاب هر 9 ودر تماس -یسق

 نیکرو بصن یصو هرافصو بودیا رتفدورب رح یدی ز کر هدک دلکهیهروب زم هدلب بیک

 هرزوا رحم هجو هزب ماس درحم یساب رقا ؛لرافص هدکدتسا كمردتبا طح نوح راغص

 رازالوا #باوطا#یمزرولوا رداق هعن» اعرش یرکب ود یدیشهرب و هرک دن
 ۱ فصال تب تاوبالا مخ تازلا لانو راغصوةأ ان ءتامولاذکو)

 رافص نع توع لحر الا كلد هامشا ىف انیما ثعمال و ی اعلا اهل ضرعتب ل ی

 ر اغ صال ظفح انا ال د ق ثعبف ٽبلا فاع امش یع د دحا سال و

 ) اصول تاک نم یوعدلا عنم ق ۳

 نک اس هد هروب ز رم ءاضف ورع یب ان ل دیز ن الوا فرصتم قل هپرا هجورپ هپ اضقر
 E E را سا

 یرکسع ۱

 ت تو ا ز
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 هيعرمشلا ةضي رقلاب ةثرولانيب و رب رحت ی زا هکرت كرلنالوا توف ن دنس هفناط یرکسع
 هعرشلا ۵ صا رفلاب هب د هبرولا نی: و رپ رخ یس f كنافوتھرکب : هلغلوا رومأم هکعا 15 5

 ر ف کز ER یسعلو رب رج نس 3 لو ۹ نیرمشب هر ٥ کک مچ

 زااوا *با وج ی رول واردات هغلاهنسد هنمان تمس ےسر ند هبرو ار

 ها ردقوش ارج ند هنرو هنا ت تعشق سز بو دیاری رک یزکب 6و هدیروصوت
 رازواوا# تا اول ا* یمرارولوا رداق هدادنشا ندرشب یرو زد غلبم هبرو ةا

AS E3۳ 0۱  
 هدنراکدتبا م اسقا نزم نالوا تعسق لباق تولوا كلام كارتشالا لع دنه هلبا دیز
 وبقو ب ویلوا قد رط هدنس هصح ل دنه توشود ه دنس هصح لد ز یسوبق كل بم

 كجامابینب دالوا ٠ نکعقجا و ہ9 هنس هصح كدنه هدماسزقنیح هساملوا ن نک خد قجا ٠

 [ زالوا # باوطا # یمرولوا هح کک هروب نم تعس3
 زعسعلا تزاج رخآ ۲ ےب نا e نا ایه دحا ببصذ یف قی رطالو اراد امستفا 0

 هیمعل زوال كذب عي منار یسعلا تاج 2 سه اتقو ءنا هنکع مل ناو

 ( قب رطلانم عونف ناطیل اف هیزازب )

 بولوا لقا یس هصح كدب ز هدرغص ناخ یرلقدلوا كالام كارتشالا ىلع هلبا ورع دیو

 | لکدبلاط رس ورع هسالوا نکم عافتنا هلیس هصح دیز دجریدعن ینیدناوا تمس

 ر داق هزارفا نک هصح بو در دتیا تعسق یناخ دی ز نکیا
 زالوا < تاوطا # یرولوا

 لکلاررضتناو مه دحا بلطب مسق ةعسقلادعب هبیصتب هاکرشلانم لک عفت اذاو)
 | رخالابطبال ةعفتلا یذبل طب مسق ضعبلا نود ضعیلا عفتناناو مهاضربالا مسقيال

 ) "یسعلا قرعالا قلم )جءالاوه

 | كن هکدخ یموسرپ كش زو دنه یحهس نکس لدی ز ےھس یدی ندم 6“ ترد یر

 تولوا کم عافتا هابس هصح هکدح هحریدعت ییدلوا نمف لّزبم تالوا یراکلم

 بز و دی زو دنه هلغلوا نک عافتنا هلیس هصح هنیرب ره ندنیزو دنهو دیز نکل
 رداق هربج هنیرزواتعصق هب هصدخ کأح هسلبا ءابا هشدخ بولوارابلاط هتعسق

 ۱ دولوا *باو لا < یرولوا
 || یذبلطب مسق ضعب ررضتو ضعب عفشاولو مهاضربالا مسقب۸ لكلا ذرضت ناو ) | -
 | . (دعسهلا ف بهاذلانویع) یلاعت هللا هجر كلام نع ةباور الا عاججالاب هعفنم ۰

 | داوا هللوآ توف لب لب فقو مطور ضب هلو او یمانکس و تبا
 ین هروب نم نسق هدتفو ییدتیا دار یر هدعل ت ودنا ماسْقا لپ رلاضر بن زو نھ

 رول وا # ب باوط | # یرولوا هرداق هدصعن ۱

 0 || تاذ هلفهمسعا کال ا و فووراونف نم ۱
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 یآرلزم ةورعدی ز نکیآرلفرصتم اکازشا هلبانینراجا ورعو دیز هریک لزم فقو رب
 یرلکدر و هفقونآروب زد بودناءابآ هحورعد ورع نکریدم هديا ماسنقا هدرعیب هلا لوم

 ۱ Ei هلک اح یار ینس هصح لد ز یلوت هر هسلوا شعا افیتسا E لھ

 عفان هعوو قلوا هرزو ' حورشم هجو هسرپ و كسع هدیز اددج بولا هذا را ادقم ر

 . زالوا#باوخا# ییرولوارداق هطبض اکارشا هني بویلوا یضار ورع قوا

 زوجلال ةمسعلا او داراف بابرالا ىلع افقو ناكا ذا لكلا نا اوعجا و )
 ( نوشلثلا ىف عاشمل !فقون هیداع )

 EK هک رخآ عون
 نل اک نالوا هلزا نوعا لالما نیصح هن رارزوا یسلاها هپ رقرب

 ۱ ږارکج هروک هنیرلکلع ۴ باوا # ر رکج
 | مهضعب لاقو كالمالا ردف ىلع ئالذ مس مه صعب لاق نانطلسلا مهمرع هب رد لها (

 | نادالا نیصحل مار لا ناک نا یاعت هللا هجر رفعح وبا هعقلا لا سوزا ردق لع

 ءاسنلا لع كلذ نم شالو سورا ا مه ضرعت ی ذلا سءرا ردخیلعمسمی

 ( نیصعلا نم بالاویصولاهحسصین هیناخ ) ےھل ضرعتال هلال ناییصلاو

 هل راکلم هدنرانب فیلاکت نالوا هلزان نوعا كالما نیصحت هنیرارزوا كنسلاها هبرق رب
 ی الما هد هرون رم هن رق تولوا ندنسلاها هب رق لوا هدقدلوا مزال قوا مین هروک

 همزال هصح ندنللاکی هروک هتب رلکلم هناوسنو نایص نالوا

 لع اهلعج ناطلسلا نال نه رود ىلع ءاسنلا نم ضراوعلا ذخا اندالب ىف عقاولا )

 ةمارغلا قالطا دنع تامارغلا ىف نهلوخد م دع نا رهظب یذلا رودلا یهو تاناخلا

  خ رصلا نییعَلا نلحد اعم اردو راد لک لع لءجورودلالع مامالا اهبع اذا اماو

 باب را ىلع ررضلا فعاضت م ذخؤوي ل ناو ةلاعال یعسلا ذخا نم ديالو رادلا ةيمس#ن

 اوناکاروکذ زادلا ماهس ردقىلع اهنا نم ضراوعلایف تبتفاام ةعك كال رهظد و رودلا
 (ثلاثلا نفاا نم یتالاماکحا رخآ یف یلمرلا نیدلاریطهابشالاحرش ) لمأتف اناناوا

 هلهحو هت هدیرانب یونس هزات نوعا لالما نیصح هنب ررزوا یسیلاها هیرق رب

 کح هروک هلی راکلم # باوا ٭ رارکح >>

 (هیسعلاق 8 اهردق یل عف ھکالما نیصحت ناطاسلامضبامو)

 یزودنک بولوا یرلکالما هدنراف رص هد هروب زم هبرق كرل هنسک ضعب هدنر وصوب
 د هی رق ین هروب زم فیلاکت نالوا هلزان هب هی رق لوا رادسلوا نکاس هد هبص

 دیاتباصا هنپ رلکلم نالوا هد هیر كرز هنسک وا بودیا عب زوت هرزوا لدع هنیرزوا

 زرروتوا هدرب رخآ بوبمروتوا هرزوا نکالما درج هدنرلکدتسا ن دراروب رم ی رل هصح

 ۱ ژ زالو ا # باوطا * یمزرولوارداق هعانتما ندکمزب و یی رادص> ورد

 ۱ ۱ یکلم الصا هدنرلم اهدق دلواهزان تیام نوعا الما یصح هن رارزوا یسلاها هب رفرب

 # بویلوا



 هجا ردق وش نوجا هرو رم فیلاکن هلکلوا نکاس هدزم هیرق درحم هدیز نالوارج اتسم ||

 یناطلس را یال نددب ز ورع نالوا رومأم هليو عج فلاکت و رداع

 . رزالوا ۴# بو یارو از ارداق هرج ودر و :

 ن ایر تام دیزر هسلواشلا وب لغت نا یاها هدنروصوپ

 یناطلس اود هلا هتس هنمانفرلاکب ندد ز ی هد هلحرب ندنن هاو

 زالوا اب اوطا#یرولوارداق هغملا هتسن نوح هقاش "هیفرع فیلاکن
 یناطاس ما وند هيلا هدست هنمان فیلاکت ندورعنالوا نذّوم هد هلحرب ندننالح هدلب رب
 شاب ودنسشعا ندنس هلیمقناکرت امدقم نسورع نالوا یساچا ناکرت نکیشلوا رداص

 زالوا # تاوخ#۱یمرولوازداق هغلا هنسن زما قالخ هنمان یجبرخ

 هک تاداهلا ۳1 3

 هب راح هاناهم هدح لع هدنرب ره كرغضص تس نایلوا نیس لباقو ۰ نم مرک واچ اوا

 رولوا کت اوطا ٭ یرولوا
 ةدحاو نيع ىلع عاتجالا ر ذعإل عفت ءافيتساليمكتل اهلا راصبمفانلا ةمسق ةاباهلا)
 میاشلا بصنلا ااکدحا او نامزف عفانلل اعج ةاناهاا تناکف اهب عافتت الاف

 21 ول و نایعالا نم هعسعلا یرح عفانلا ق ی تر نیم دحاو ناکم ق

 تلخ ناعالا ناو محض هنا و ا `> : ال قلا ن ایعالا لبطءت ىلا یدال ةاناهملا

 اهب یضاقلاربج یرحت نابعالا یسک هرور زوج هيفاني وهو اهب عاقتالل

 (ةعسعلا ف ىعلبز ) نایعالا هعسقیف ىرج اک
 عمرك د هورع دیز هلغمالوا تعسف لباق نم رک د یرلقدلوا كلام ااش كو رعود زز

 رداق هکعدمرولوفرصتمنب جا بویلوا ی ار وزع هدک دید 1 هدیا فرصت هاناهم

 زالوا #*باوم لا ٭ یرولوا
 بشزنس هلع هسرب و دنه ی دس هلغ هنسرب كماج یراقدلوا هکلام اا اش | ش زو دنه

 ايا هدنس هنس یی و دنه هسلوا یواسم یر هلع را هنس بودیا باهم هرزوا ق دا

 هرداق هعنم یدنه هجو رغد لی زینت دف قلا نس هلعوراحا هرخآ

 زالوا #تاوخا ٭ یروآوا

 مامالا سا لاق هذ اوفلتخا رخ اه رجاوي نا لع هاشاهت اذا اما )

 نا و اهبق ن الغلا توتسا نا زوج هنارهاظلا یلاعد هزلأ دچر ه داز رهاوخت فورعلا

 یوتفلا هيلع لضفلاق بت |ههدحا هب ون ف تلضصق
 ( ملا باک نھ ةاناهملاض هسناخ (

 | هیدص رار ا هورع نس ۳ لارشالا ىلع هلا ورع و

 یرصد a داهم هدرکش اح هلا لورع کاح کا ءاباندکعا راعا دوخابو ع

 1 رولوا اولا ی رولو ارداق هربح هدب ز وید لدیا

۱ 
1 
 اس و



 هک

 هبیصتت امهتهدحاولک عفشیال هال صیملادحاولا بوئلابدارا مسقبال دحاولا بوئلاو (
 ىضاقلا بدا حرش ) ناثاهتب امهنكأ ماج اورغصلا تبلا اذكو

 ( نیسعلا ف دیهشلا ماسعل
 هسلنآءابا ورع بولد هديا ما دهسا هاناهم یلوق رمعلدلو!ثالام كارشالاىلع هورعدب ز

 رولوا باوا # یجرولوا رداق هیج هورع هرزوا كا مادنحسا ةًاباهم کاح
 هرب یضاقلاف رخ الا باو ةم دالا ىف ةلاهلا دلا ىبر دحا بلط )

 ( ةمسعلا ف یفلا ةينم)
 2ا بولوارمغص لازم فقو هطورشم 4: دالوا دالواو هندالوا لفقاو یسانکس
 دنب رزباس ورعو دی ز ندنراجما هلغهالوا نکم قلوا نکاس یس هلج دالوا نالوا یباحعا
 ردا هکعد زرولوا نکاسزپ ت ویلوا راضار دالوارت اس هدنرکدید ۲ هوا نکاس هاناهم

 ززالوا #باوطا#ییربرولوا
 هیفاوفلتخ | ینیکسلل فقاولا طرشي مل ناو ییکسلل ةفوقولا رادلایکسیف ةااهلاز وجو )

 (فقولانم كسلا هیلع فوقولاف ریجو)
 ردرد یرب ره قمرکد ققو نالوا « درفرصت هلبا نیدراجا لامشالا ىلع ورعو دی
 "فرصت ییئیلوت دی زژ ه دود بودا هاناهم دعع یضارلاب هرزوا كعا طض ۱ 7

 دی زرکب الاح بودیا عارف هرکب ak EEE ندنمرکد هدنرورع هتسر ورڳ نکی هرزوا

 ىلع هلکنس یتمرکد هدیز بودیا حسف باهم یرلکدتیا دقع هرزوا رح هجو ورعو
 هکعد ل هديا هًاباهم دقع هنب رزوا هنس رراب هیآ شہلا اددح دوخاب فرصت كازشالا

 رولوا #باوطا %# یرولواردا5

 هلبعتسا امردةب لبعتسا انا رخ الل لوقب نا فقولا لمعتسد 1 یذلا كيرمشلل سدلو)
 (فقولا کس ىف هينملا یواح ) ةموصخلا دعب نوکیاغا ااه! ا نال

 * رخا باک

 ]| مدنکهغولب بولوا مالتحادیز نایلو | یلمحهغولب كنس هثج نکل تولوا هدنشاب حوانوا

 تاک نا لضفلا نی دج ركب وبا م امالا شا لاق تبلا یصو مساق و غلاب هن ارقا بص

 لاح ناک اذا هنس رشع یان نا اذهب نیبتو ارهاظ بذکب هنال هلوق لاشالو هتمسق
 ( نوذ الا لیبق حت ) هلوق لبقبال غولبلارقا اذا هلثم تعال

 بوروکض بح هرغص دنه ن اوا لمح هعولب ار تح نکل ت ولوا هدنشاب رپ نوا

 زالوا *٭باوجلا * یرولوا ربتعمیلوق دنه هسلنارارقا ود مدلوا هلا

 ردلقاع # باو ا # ردیلکاع دیز نالوا هرزوا تماقتسا یلاعفاو لاوقا
 . (یقالطلالواق هزاز, ) هدضنونجناواردانالا هژاعفاو همالک قتسپ نملقاعلا )

 رولوا # باولا # یرولواربتعءو راج اعرش یتافرمصتو دوعع لدی ز هدیروص وب

 ی دنهرخ



0 tv 

 مزال نامض هدنه هسلیافالنابولا ندندی اربجتساشا ردقوش كدب زیبوز هنونحدنهآ
 رولوا # باول ا # ییرولوا

  2ض3 ٥و هافلتاامنضو اهدالطالو امهرارقاالو امهدومع ج نونعلاو ا

 نيلوصقلا عماجنم الفن نونحا عسق یوفک )7 ههلا  3E(ناسصلا ماکحا

 # نوذألا باک +
 میاسدوع ادیا ءایشار دق وشو ضارقا هقاردقوش هورگ وذا دع نالوا نوبدم دیز

 کیا هدندی عاتمو روپ زم غلبم ب ودیا اشا عاتم هليا هروب زم ءابشا ورع هرکصندکدتبا
 بوسکم لام هدندب ورع هسلیا ضبق یعاتم هلی روب م غلبم دیز بولوا توف ور
 هدنتمد ورع دوخ اب هصح هر ندعاتم لواو روب رم علص هدي زراتباد هلفمالوا ی وهومو

 ززالوا ۷ باوا #ییژزولوارداق هربجوید لوا نماض یرمعح نالوا
 | ) ةعيدو هعدوانا تالذکو اهب قحایلولاف افلا نویدلا نوذ الا هدبع ىلوملا ضرقاولو

 (نوذ آلا ین یوضر طیحم) هکلملدب هنال عاتلابقحا لوم اناعاتمدبملا اهب یرتشاف
 هلیاروب رم هعلیم هدول بولا 2 اردقوش ك درکب هل رط هبراضورعقوذأم درع كدر

 یعاتم رکب الاح هسلبا ل اسرا هرکب یع اتم ورع هرکصن دک د تیا ارتشا عاتم هد رکا ا
 تویمرب و هرکب یع اتم وید رولوا شل وا مب ہلکا اشا ملوق دیز هدکدتسا كَعا ضف

 رولوا۴باو لا یرولوا رداق هخملا ند دیز یعاتمرکب هسلبا ضقابلغت
 ) ب ر اضم لاملا ذخأب نا هلو هب راضم لاملا عف دي نا نوذاللو

 (نوذألان هم ٤یف یناهرب طبحم) ۱
 ینذا ل دیز یب هیراج یکیدسا ارش ا با ی ج تاستک ]ورع وذا دع د كد ز

  ۱زالوا ٭ باوا ییرولوا راج كا ئطو نسشنذا دوخاب
 ین نیکللادحانودب ولا او ةقرةحدبعلل تمالهنالیاسنکا | نم هی راجدیعلایتشدالو)

 لیعتسف ولع هال اتش العال دمعلا نا ان ۷ دال هل نذاب لوالولا هل نذا ءاوسو اعرش
 بل [عسالا مفدنب الو اکولع هنو ؟نع ج رحمال ندالابو اکل ام نوگب نا

 (نوذألا هکلع ايف میادب)

 || هسددردندنب دلو ور عهدقدروغوط دلو رپ هبراج بودیا یطویهیراح لوا ورعهدنروصو
 رولوا ۹ ۳ * یرولوا تبات ن د ورع یس دلو

EN (زوجت هالوم رکناو دلولایعداف ت دلوف اهٌهطوف همایرشااذار > ًاتلادبعلا 
 ههش هسن ف دعلل نال كلذ یف هالوم هب دک ناو دنعلا ) نم بسنلا تساغاو هنم هسا

 ههشو كلم هعصحالو کالم قح هل ن نکی ناو ٠ هر ذک نا و بسلا توسل دف اک كاللا

 نوذأملا نم ین یناهرب طبحم) كلذ كاملا (
 رولوا # باوا ۴ی رولوا ر داق هعس یدلوو هیراح لوا ورع « دیروص ول

  3هللا هجر  asت دلو و اهتطوو دما یزشا اذ رم نوذأنا دبعلا

۱ 



fo 
 (یوعدلان د ۲۲ی هناخراتات ) دلولا عی

es. هرکب یی هشار دقوش ن دل ام ی دنیا باسنک | ءرع لوق ل دیز 
 درکب هليل وت ورع یروبنم غلبم دیز هسلبا قاتعا یو رع دی ز هرکصن دک د تبا

 رولوا# باوا  یبرولوا ر داق هغلا
 تلصو ال نکا ال ول دنعلا ل ام نا عم مال دب دنعلا ةعدد و دنعلا ع دوملیع یدا)

 | 1(نوذآلاق هب زازب ) هالوم یوعد مسن ال دب دیعلا + نم هبلا < دعید ول

  TETد ن.اسسالاو

 یلاعت هللا مهجر ءایعهدنتهارک ام رک باوطا ٭ ردیمراو ساب هدکعا لکا قارت

 ر دقون ساب هدنتاوادمرلش چا فالثخا

 ) وهو ءاتلاو لادلاب ق ابر دلا رفغی ذفانقلا لكا ءافشال ابط هعب زوجو ق ارته رکبو
 ح رشق واهر غو موما نم رم هیوادت تایطا موط نم هیقلعح ءاود وهو برعم یسراف

 دقو تالا مو هبف ناک اذا قاب لا برش هرکه للا هجر دجشنع قتنلافو یشانرقلا

 نب فنص)الصف  alلوالا نود یناثلاق ةهارکل اا ننف یس هبف سامو تایحلا مل

 ةهاركلاب لوقلا ىلع رمصاق لب تايحلا ےل هف ايف هم رمان ل ول هيف رک ذی مل مظلا و

  allsرهاظاا اوهو تاسلا ےل هیفام هدا رح ناک نا هيز نالی رحم 2 دها

 (دیهارکآق هنهشلا نیال هموظنملاح رش)
 ر دلالح # باوا ۴ر دیلالح یلک | منع نالوا ن دنعو بیط

 (تیهارکلآ میاد هل بحاصادب ره سنج )هم طلیلدنینب م ام هح الا لصالا یلعءایشالا
  7لک انج كني زوق لوا هغو هدنه هسلباعاضرا ییوزوقرپ هعضره دنه

 رولوا ۶# باوا ٭ یرولوا لالح
 راص ی دغ امو هجرت هنال هلک ان سآب الف رب زا نیلب ی دغ ید ناولو)

 هرغو هرذعلاب طاح قتلا ةجاجدلا لکاب سال لوتلا اذه لغو رتا قبل اکلهتس

 ابا هئالث هج اج دلا سبح هنا یورپ یذلاو را ل  Eليس لع كلذ نا

 (هب زا ۳ دصق اصلا هیخااولو) هبزتلا
 لوب یجدر دق كج ی هدنفباق كنعولرب ر سا ه دنلصا هک ول یرلکدند زرق

 | یزدرق ن دنس هراصع راهسرشود ه دنتفو ینا ح ورا مع هد لق بولوا را ه دود كحوکو

 هدق دل وب حورو راجوا بولوپ حور یلاعت هللا ةدا راب ۳ رشود بوج >یقورک | رولواهی وت
 تم راک د رشود ح ورا جن هد لق ند هدود لوا زالوا هو جد هسل رشود هل ر رطرپ

 لک | یراتب رشو نی لوا راهسلوا راق هرلتب رشو نیجاعم صعب نس هراصع
  10ردقوب # باوملا ٭ ردشراو شاد

 ےب نا لبقروبنززا دود لک | اذکو هب سابل ح ورلا هيف خم ی نا

 (ناسصعسالاو دنها ارکلانم ۱۱ی هب دنه ۳ ساب 5 حورلا هيف

 ینکح هديا ادیان دنلامهلوقم هر نع ع هلک تنا دارم كعا انشا ماعطرا دقمرب ن دورع دز



 غلبم هدعب بودا ضو انشا نادورع هب هجا ردقوش نی نسکغا فیصوتو نیت

 ندقلوا بیط هدیز ماعط لوا سلبا ادا ن دنلامیکیدتیا عج ن دشیخ بسکی روب زم |
 زامعج ٭ باوملا ۶ یراعح

 اهبلاراشا عف دلا لقوا اهب یزشا مع عیابل الوا اهعف د نا هد وصخم مهاردب ا

 یوتعلل را ملا ین حمیرا تیطبال ه دعب و ن اعصلا لق امهب لک الا بیطب ال اهنم دقنو

 یوتفلان ةينلا تعیالو یوتفلاهیلعو یخرکلالوقوهو بیطب روصلانم قیایفو |
 (یصغلا نم ناعصلا ىف ثااثلا سنا ین هیزازب )

 هسحوب ر دیمرهاط عات روئلوا ربع ز ذپ بوئلوا جاریعسا ن دنمخت ناک

 ر د رهاط # باو لا ر دیمسجت

 نهد و ناتک لا نهد نم ذنغب دز ال ورم جلا نا س ۱ بلا صعب دنع عقو دقو)

 اهو عهو اهب رش دصت هرافلاو هداع E هحوتقم نوک + هعواق هنال سحم ناکلا ۱

 راه طلا لصالا نال نهدلآ هس اج: قن ال انال ن واصلا فس اجب یفنال کو الاغ
 ا نال نوباصلا فس اب تن ال نه دل اس اصب قف نکوو را رها ضرام ةس ااو

 ۱ (هراهطاا ٠ نم ۷یف یناهرب طبح )رخ اتش راصو رفت دق ن ه دلا

 | لیلد هتتمرح و تس ات نوللوا لاها هد هیم السا دالب عا ناانلوا رک ذ هدنزوصوپ

 || كروب نم هسید ردمارح یلابعتسا ربغ و یلکار دنسجت خاب لوا دی ز نالوا لاع نکیغو
 ردکرک ق علوا عنمهلیارپ زعت زالوا # باوطا# یمرونلوا تافتلاهنلوق

 اا هرکصن دک دا للف یرجم ن انلو هدت دی هدق دلوا فرشم هلمالسا فرش یذ دیز

 ۱ رولوا * باوطا# یرواوا لالح عبو لکا ۱
 ۱ رخت الب هسا لکا فرط ناقح اعم بونا و هدنعا یدلو هدقدروغوط و بار غصر

 ۱ ر دقوب # باوطا # ر دیمراو ساب ٥ دک لک ! یی دوس كکنیا لوا
 || لاعتسالا هرک اغا و نثنم داور ن وکی و طاتخالو فيلا لک | داتعت تلا ىه ةلاللا)
 || رهظيالهجو ىلع فيلا ربغو فيل ا لوانتتف طلتحااماماو اهحاورب سانلا یذتسالک

 || ر د اونلا یف هلل! هجر د رک دام یرت الا اهیلع لج لاو هج لک اب سًابالف هم یف كلذ
 || ناکنا ةجاجدلا لک اب س ابال اذه عو هلک اب ساب الف ریز نیلب ی دغ ان دج ناول)

 ینعلا اذه ىلع رودي مكاو نانیالو هل ریغتالو طلتخم اهنال فلا ىلع عقب

 (دیصلان د ۱۲ ق یناهرب طح)

 اک هول شو هاب رلءدر دج الع كم رگ رج ه دیز بولوا زوب وا یرلیک هل دی ز د

 یرابک لوا هدعب هسامحا رخ الصا بوم قلتوا نوک جاق رب رایک لوا ه دعب بورګا
 | ١ ردقوب٭ ناولا#ر دیمراو سأب«دکشا لکا قیرلتا كرلتا هسلزاغوب .

 ر رعت ات اوخا > رولوا م زال هن هدب ز هسلبا ئطو نسمه یدنکد بز

 || لالحهسابا لک اینا ب ودیا عذ هدعب دیز هلغلوا م لا لوک ام ہیھب لوا هدروصو
 هدف هللا هجر فسو وا مامارولوا هدف هللا هجر در ےظعا مام * تاوطا * یرولوا
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 رونلوا قارحا خدلا دعا

۱ 

 | یادلا دوحو یو ٌهنانح هنوک ی انا عمق سال هنال جهل < یطوب دح الیا هعهب و

 يحال ادهلو هوهشلا طرف وا هفسلا هناهن هيلع لم ااو هنع رفثب ملساا عیطلا نال

 هبثدححاعطةل كلذف قرعو ةههبلا ع ذن هنا یورب یذلاو انببال رزعي هنا الا ةلالا هرس
 لک واع ناک ناو انرک ذ ال یقرحو ےذت اهن لک وت ال ام تناک نا اولاق بجاوپ سلو
 ناکناف لعافلل ةيهبلا تناك اذا اذه اضباهذه قرح الاقو هفينحییادنع لک "وتو حیذت
 الذ ف رهبالو رک ذ اذکه عذب مث ناب هيلا هعف دي نا اهبحاصل ناك بنا ا نف هربغل

 ` اهعفد لع رجال هنا رهاظلا و یهتنا هيلع لمف اع امالا
 (دودلا ن م دملا بحو یذلا یطولاق قداررحم )

 هذدملوالتق زورا نالوا هدناوق هدقدنلوا دا رح جارخالسع نالوا عتح هدنناوق و را

 یراناوق ورآ هلغلوا یمشیدا هسازاعبح هرشط لورا هدلاح لوا تویعلوا جارخا اما

 ب وب ابق قبرا زغآ كراناوق هدنرلکدتبا ترش ابم هغمراقیج لسع را هنسک ن دیا ذاا ||
 غا رل هنسک ل وارا هسلوا ك اله « دنعا لسع را ورآ هلکا بیلقت

 رزالوا # باولجا ٭ یزرولوا ۱
 هءابالویذالل اعفد ع سنا ی مه الها زوج لافزوح له ران اب ,هقارحاو روبتزا لتف)

 نکا یذالل اعفد هب سأبالف قارحالا نود مهک الھا نكي اذا لتاقلا
 ( ها رکلانم ٥ ف یواتفلا 2

 سآب « دکعا لکا لسع ینیدلوا طولخ راو را: نالوا لاله لوا هدنروصوب

 ر دقوب # باوا ۴ ر دمراو

 ربطک ان رحم ناک اوسو رخ میاموا ءال ایف تام ءاوسلئاس م د هل سبلام تّوع سآب الو)
 قیلاولملاو ثوغرلاو ترقعلاو روب زاو باذلاو دار اكا ر وا طرا ناکارغص ءاملا

 املا لواق یناتسهق)

 6 الامو رظح هل ف قامو لامعتسالاو سلب قلعتیایف لسحف
 دمارح *باولا# ر دیلالح هسخوپ ر دیعارح یسل كبوت ریرح هلاجر

 مزال كا هداعا یزام ه دز هسلق زامن هل و رپ رح دیز ه دیروصوت

 زالوا  باوطا # ییرولوا
 سیلفام هیف لص ناو لاجرال اهسنللصالوری ناو حابیدلاین ةولصلا ةارال سًابالو)
 اهسل هرکب هناخ ساطالا هوسنلقلا عم ىلصولو (ةولصلا ىف فتن ) اه ديعي نا هيلع

 (ةولصلالواق یواتفلارهاوح) کالدب , هولصال قلعتالو

 | تهارکه سخ وب رده ورکم یهلباهبهب زت تهار لا یو یابد یو د احر

 هلا دهد رەد دهارک ۴# تاوطا # ر دهورکم ی هللا هک رحم

 بوثلا سالب سأبالو ىتجلا و لاجرال رفصال و رجالا رفع لاو رفصعلا سل هرکو))ز

 دهها رک یهارکلا دا رات ق اا شی اکل اا رہے ا

 ەزۋ
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 (ةحابالاور ظل | نم ساللا ماكحا ىف حم) لوالا فالخ ىلا عجرت اهنال هیزتلا

 مزال هداعایزامن لوا هسلقزام هلب و یراصای یزهرق لوا دی ز هدنروص وب
 زالوا ٭ اولا ٭ یرولوا '

 رولوا* باول ا *یرولواز راج یلامعتسا هیاسن وهاجر كتعاس نالوا رندا را

 | یعاشوقنالواع ونصم ن دشک ینارطاو یرهتفاب و یراهقلح قبا بویلوا شک ی رک

 رولوآ × باولا # یرولوا ّراج كا لامعتسا هلاجر
 لعح ناهرکب و ةَضفلا ةقطنملاو ببللاو رةثلاو ماعلارویس فارطا ین لعجم ناب سأبالو)

 (ةهاركلا + قه ۳ هبرهط) كلدق تهذلاوا هضفلا ةناعوا هععج جنب

 اتم هنو ر دیم س هم اع تند لا "اسرا یفتکلا نب هل احر  AURنی قعلوا

 # ر درس لاسرا هج راو هرهظ طسو # تاولا
 یحسلاو (رب ونت ) رهظلا طسو ىلا هيفتك ةماعلا ىنذ لاسراو داوسلا سال بدنو)

 ٠ ىف هصالخ ) رهظلا طسو ىلا ةيفتكن يب ةمامعلاىنذ لاسرا ۷(

 ه دکعا لامعتسا نب رعش كرز خ نکرلشا قیرلتعنص را هنسک صعب ن دعیانص بابرا

 ر دراو *ںاولا ٭* ر دیمراو یعرش عاسم

 (دسافلا عینلای قثار رح ) ريزا رعشب عافت الا زوج یا هب عفت ور)

 ن د دنه یرغص ورع لوق نالوا هدنشاب د قلا شب ڊ بولوا یلعوا د دنه یش هیراج دیز |

 ردهورکمنکارولوا * باو لا # یعرولوا راج كا عیب هرخآ بوریآقحرغب |
 نيب قرفنم مالسلاو ةاللصلا هيلع هلوقل هنحرحم جر یذو ریفص نيب قیرفتلا «رکو) ||

 (ةلاقالا لىق ررد ررغ)مایقلا وبهتنمانیب و هشب یلاعت هللاقرف اه دلوو ةدلاو

  4هدکعا لاعتسا بودا ذ نما :اجای و قرظ ید رش یوعء او ه داهس ن لیس

 ر دقوب # تاوطا #ر دیمراو ا

 مارح سبلف هوجولا راسب عاقتنالااما مارح هسل ناف سرإالا نم هداج »ىلع ىلصولو) ||

 (تولصلا لواق یواتفلا رهاوج)
 0 هدنراغا هل اصم ۵ دنراقدلواقالم هنن رارپرب ه دمانا راسو هد هعج مول و دع مو نیس

 ۱ ر دقو # باول ا ٭ ر دیمراو ساب

 لسملا هاخا حفاص نم لسو هيلع ىلاعت هللا ىلص لاق ثراوتلا وه هلال خاص لاب سأبالو)
 و نیفرسلا عب لیبق هیاده) هب ونذ ترتانت « دی لرحو

 زالوا اولا >یجرولوا راج كغروكب ولوا مرح هبینجآ ورعیلوقدنه

 | اهلک روک ملا کناف ىنجالاكاهدبعو طقف اهيفكو اههجو ىلا ةينجالانم رظنیو)
 (نیهارکاآنمرظنلا ین عم) هت دیسعمیااهعم

 | هيلع یلاعت هللا لص دج انن دولوم لع ف منا ت الکشم لالح مالسالا حش لوق اح ||

 | رابخالا ظعاولا ةباورو لوالا عیر رهشنمرشع قالا موبلا ف سانلا عاج اوهو سو |
 برس هی را ةءارق و تاب الانم هدولوم ین عقو امو ه صا دم ف ؛دراوا



 س هنر
 ۲ طلا ریطعتورو رسلا و ح رفلا مهر اهظناو فنين | همو دق راشبتساو
 ۴ باو 1| مومزءوا حودعوهلهف هعرشلا تار لان ع الاخ تاب ول او < هب رتسالا

 آسا ی لاقشاارش حودم روک ذلا هجو يلع فر شا دولوما ا هللا |

 اسو هلع ل اعت هللا یبص هع راهطاو همودق راشدتساو همودق مطعلو ی لالی نم ۰

 مرکلایلا ی عمالسلاو دولصلاو مکا لعلاهللاو نایفطلاو رفکلا لهاو نیطایشلا مافراو
 نع الخ اذا هی ودنلا هنسحا عدم ملا نم هنا تاوصلاو یوبنلا فدرشلا دولولا لعو

 نافدعباما ثندح حرشیف یبلعل نید اف ريغصلا عمال اح رشنم عرش تار کا
 ماعطاو ین افرعلا ةرهنزاو ةيوبنلا ی و نآرفلا  ءارقب دولولا لعو ق دصا
 ناك ناو ليج ادصق لب را باوتلا هلعاف بانی نسحن نما ةينسلا ثاقدصلاو ماعطلا
 اهدعب ث دحاغناو ةلضافلا ةئلئلانورةلا فاصلا فلسلا نم لغتي 1 روك ذم ادولوملا لع
 راتطقالا راس ىف مالسالا لها لازال م هنقناو علا قحن نم دنع هنسح ٌهعدب تالذف
 دجا ندلا مت هلاسر نه) سو هیلع لات لص هدولوم ىف نوفلتخم ماظعلا ن دلاو

 (دولولاقح یراعلا لعق انک دولولا دی ییهاشلای طلا

 ییاثما لرلنوب و تئیهو تم و قطنمو تفل دیز ن دیا اعدا تر صل

 تودیاشقن هنلاق ررب یرلتروص كتیرلنالکو فءرح كارلباک ناتلوا فلت هد هبلا مولع 1

 هلهجو وب هلدیز هسبد مر دیا لیصحت یتبرالثم كاراباک لوا هليا همصب هنب رزوا قاروا
 نالوا یراهم هدنتعنصهصب ۴ ناولا # ز دیمراو تصخر اعرش هتترشابم هتاک لع |

 نامز هلغغضب هقاروا بودیا شن اه هللاقرب قتالکو قورح اد اک
 رولواثعاب هکلمت هلبااېب صبخرو هبتک تیک نولوا هلصاح هریشک مسن 3 هدلباق
 ردنسک ماع حاقرب بونلوا هدعاسم هب هتک لا هلغلوا ل اعم یه او هلهحو ول

 هرکصندنرلکدتا جزو کا رلزا نونلوا نییعد د نوا تین 1 ک قحهلوا شهن یتروص

 رولوا نس سم لعرب هسرونلوا شقن هبلاق قروص
 ربا كا ترض داتعم ردو یایص نوا نآرف ملعد تیز نالوا ناص اف

 رولوا # باوجا < یم رولوا ۱
 يلع ضرف كلذ نال 9 تدالاو نآرقلا ملعت لع ريغصلا 0 رکنا هل هضورایو )

 لاعت هللا هجر لاق را فال ۱ هدنع برتطب هرغ نحاولو نیدلاولا |
 هر رضد ر ومأملا نال لا ف ال الا دلو برض زاوج مدع ىلع صیصتت اذهف

 یهتنا دلولا دص دیبا كيلع كاللا مكح هبرمضب لعلاو ةلصم بالا نع بابن

 1 ( ةقرسلا باك ليبق رانا م (
 هسنک هلحرخا توقیح ند هب رو لوا دب ز ندنسلاها هلکعا تیاصا نوعاط هر هب رق رب

 كتیراترضح یلاعت و هنا قح هیلوا هکر دوجرع# باولا# یر ول اوا ما
 كعد ءاعلا ةنفطل

 ۳ ف درا اسو هيلع ییاعد هللا لص هما لوسر نع هنع لات هللا یضر نجرلا دب لر ۰ نع)

EE 
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 تا اذعل نحرلاو اهنماوح رخ الف اهیفمتنوعقواذاو اهولخدنالف ره اغمق ا :

 ادا هنا هل وأن لافف ثیدطا اذهرات الا لکشم ین یواعطلا رکد و ءاب ولا انهه دارلاو

 | ام ها هدنع عقو ایف حرخول و هلوخدب یلتیا هنا هدنع عقو هبیلتباو لخدول لاح ناک

Eهزاویاعت هللا رده * یشلکدا |هبناک اذا ااماه هداعتعال هناصحرع الو لخدیالف  | 

 جر و لخدی ناب سأبالخ یلاعت هللا بتکام الا بیصیال
 (دیهارکلانم « ین هیریهظ )

 ٭ باول ا # ردیمرا و هدکحیا ماعطا بولبرب و یس ضعب ندنسنج تالوک ام هب الک
 ردراو هه راتآ هرزوا قلوا رجا لئان ر دقم ۱

 هتحاط الخادوا الئاس یطعبنآ هل لحالو الا لع فقاولا مداحلا مع طب نا هل اذکو )

 هاتف وا ارح ارمخ هرهلا وا بلكلا عطا اف هداع هيف نذاال هلل فضال ةرهوا ابکوا

 هز اخ تان اویا هده ماعط' نال لضقا اذه و ةداع هيف نوذأم هال كاذ لح شاملا |
 اذکه ز زوج للا لک أيل للا لجال مضو اذا الا قيرطلا وارهنلا اهیقلب نا یینالو

 رخآ نم كلم نال عح حرشیف طبحلا ی >اص هرک د ) فلساا ضع هلاق

 ( بتا رح ثلث لع لکال لصف

FOر - اح كا ع هب ید ور نالوا ىج هنا ییمزوا ن الوا ل !صاح هدنغاب  

 ردزاج و تاوطا # یرولوا

 نم السلا میب قال رغب لب بت موقت ال ذیصعلنالراجخ نم زیصعلا میژاجو )|
 ( عيبلا لصف ةيهاركلا ف ىعلبز) لا لها , 

 یی اعط و عایو لسع لوا هسلوا سکته یر ند هم طا ر اساب ر یعاب نوت زا لسع

 زالوا *باوم لا # یرولوار اج كمردتبا لکا .هناویح نالوا م ها لوک ام ۱
 معلا لوک الا ناویلباوا هوتعلا وا ریغصلا معطينا زوجال ماعطلاوا ا ن اذا )ا ۱

 ( عافتالا باق ةیهارکل' یف هن )

 فععع؛لر هدیاقاروا بیلهتو سم فالعال: هلغلوارازاب ف رش یوم هدللزمم دنه

 بنج # باوا ٭ ردکرک قمزای و لاغتشا هلیا تیقبکه ن هدکدتیا دار لاذتشا هتیاک |
 ها ڪت هع رب وی رش فعصم هدلاح ینیدلوا هره طم تویلوا هردو انو ضااحو ۱

 ج رفن هدغاک ضیباو نسحا هليا دادم كاپ و طخ نییآ بويا هجبا كپ ینلقو بوب وف
 ردکرک كعا كح وب یم2 بوزاپ هر هدا روطس

 اماو هنع فام یالفبال اهم نده اوءافنلاو سنجل او صدا ایا ءالّوهسءالو)
 هللادجر فسوبیا دنعف هٿ ر وکم س ءال تبح حولییع اعوضوم ناک ادای + هک

 (ضبطا هعب ملا ردص ) مک هر و زوال یلاعت هللا هجر دم دنع و زوم یاعت

 وهو یاد هللا هجر هعنح ینا نع یورب قیقد k4 بتکیناو یوم ارے هر هرکن و

 ) ها یا ا هناخ ) یلاعت هلا هجر روزو فسو وبا لوق

 یل هحولا ةفوش کم هرورضلا تسح هلبا ید نت تولوا هنسم هزوگ هرح دنه

 تس
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 هنلا ینحا ضع لئاح الب هد ذخاو هثهد یس هيمو تنوم بو دیا تحاصم هدلاح

 سا: هدنس هلماعم لدنه قوا هتف فوخ هلغلوا اهتشایب ی اهوش دنه هسنوقوط
 ردق وب ۴# باوا ۴# ردمم راو

 سمت »تی مه

 | هتفلا فوخ مادعنال اهدي سمو اهتخاصء ساأبالف یهتشنال ازوع تناکاذا اماو ) ۱
 مراعلا هلزمع هلثم عماجتال ىذلا شلو ءاهوشلا زوعلا ( ةيهاركلاىف یلز ) |

( | 

ESةیهارکناباک نم 1 وللا  ( 

 هرزوا كمري و ها ردق وش هنالوا بلاغ هسرواوا بولغم یسبقنقره هدبعلر هی ورع دیز
 هساواشلا نس هح اردقوش ورع بولوابلاغ هورع دی ز هدبع) لوا هدعب بودیا لوق

 رولوا # باول ا* یرولوارداق هدادرتسا نددیز یروب نم غلصورع
 (دیهارکلافررد ) نيبال ا نم هاطرشوا مرحو ر)

 ر هزوپ ند هنیفسرک !هورع دیز ندننیباکر هنیفس هدکد لک هل بب رق هرګ طش هنیفسربا
 لوا ید ورع هدک دید ې هرب و كنفترپ هک اس كس رولک هپ هدیفس هني ندنا بوراو هرانک ||

 ندنرالوق هرزوا هجووب كنيفرطبوید م هری و كنفنرب هک اس ےس راک بوراو ار هزوب هلحم |
 ینکنفنرب دی ز ءان هروب زد لوق هدکدلک هپ هنیفس هني بوراو هرانک ءار هزوب ورع هرکص

 ۱ ۰ - رولوا # باوا کیمرواوارداق هدادرتسا ندورع ییکنفت دیز هسلا

 زا یلکشم صعب ند هدد لت اسم تولوا هالتبم هتسهیلب ه دیدش لزا دنهیسهحوز لدیز

 رابخا هدنهییاوجو لاوس هلاعرپ و بویلوا رداق هلح ېب هلکشمو هلزان لوا دیز بواوا
 ییاکشم یییدلوا هحاتخ بوراو هی قتعو عو اص ورع نمساندا ل دز دنه هس اعا

 ردراو #؟تاوطا ٭ ردیمراو یر ع اسم هک عنو لاوس

 راج قاب اذذلت بوی وق هعضوم نشور یرج نالوا هدنجما قادرب هشیشاب هساک هشبش ||
 ر دهورکم # ب اولا # یعرولوا

 اللا ءالصنم) اهنول نسل اذذلت جاجا یفیهو ءوضلا ین محال ارظنلا اوهرکو )
 ۱ (الامو هسحملا نایعالانم عافتالا زوجمایف

 ادها روحو هطروع یرعرق هلسع ورع نالوا ن دفارشاهدنرا هبلاقساپ یس هقناط هرذک

 ساب هسابا ذخا هورمو امرکب ویا ذخا هرزوا تقفاوم هرانآ ورع ه دکد تا
 ردقوت # باوخا * ردیمراو

 || لحال ةفرعم هبهل ناکنمو فارشال یلا ےھت طا ن مزور لا موہ سوبعلا یدهبابو ) |
 هنعزارنحالاو هب س ابال هحولا كاذ لبعال هذخاناو مهعم ةةفاوملا هجو ىلع كلذ ذخا |

 (دیزاربلا نمرفكلا ظاغلا نم هيبشنلاف سداسلایف) سا ۱

 هج داوا اقلا هننک قازوق یکیدتیا سا كنيدروق كريا نانلوا هی رت هلی یار توت
 نالوا ىج هدنحا ةدقدنلوا املا هشنک قازوق لوا نکل ب ویلو! نکع ع افتنا ن دکسا

 ردقوب # باو لا # ردیمراو سآب هدلعفوب هسلواكالهدروق ۱

 | الام و هرکی ایڈ بادالا ب اك طقتلم ) نادیدلا توت سما قليفلا ءاقلا هرکیالو (

EEz ۱ 
۱ 
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ESهیزارملا دیهارکم ) 
 هجوول ادب  هسلبادصق شعل هلبا نو ین و لکا درحم ر نالا دیض قلاب هدا برد

 لالح هدیز نیم هسلبا مس یغلاب یکیدتیا دیص بولوا حابم یسک رزوا
 رولوا * تاوطا ۷# یرولوا

 باسنکالاوباسنکا عون هنالو اعاجاناکف دیصاایا هتحاباف دحال فالخ وری لو )

 لل دیفموه و تلق ةبانعلا و ةنادهلای اذک لوقعلاب لالدتساوه و باطتحالاک حا حابم ۱

 ) دہصلایف ج ا الا نمعول هال ٤ هفر مح درصا ذاحا

 هد زی د ود لوا ھہہاوا مدان هدع) تودیا داسا کود کا هدنوصعرب نایت دب 3

 زالوا ۴# نا | ٭ ا مزال ِِ

 (نیهارکلآنم تاقرفتلا هینق ) زطسلا مزلال م دن امو اوذختا)
 شلواناتخ دب ز .هساعت وا عطف یژنکا ءادلج نالوا هدنناتخ عضوم هدقدلوا ناتخ دز |

 زالوا باو لا # یبرولوا
 الف الا و ناتخ وهف فصنلا نمک | عطق ناف همالغ ناخ )

 (هحاالاو رظالاف یغلا هینم )
 یدب ل هسالوا یردالصا هدنرزوآیس هعرح توعوط هر درام هب یلبتنس ندنساناریفص دز

 ۱ زالوا ۷ تاوطا *یرواو مرا كمردتا تئس

 | عطف هفسْطا یراوب ام ن وکد سس س هدم طعن ال نوتخملا هشب مو

 ( ةيهاركلاىف یوضر طیحم) كاذنرع لضقلا

 هلن رحا یرعص هردو سوماح دیسک ما ناتا تعنص 7 مد رغص ه هر و سوماح

 ردنمارح هسحو ردمشور ككا تشک ودیا ذاخا تعنص ید هرزوا یرش هحو

 e ناو

 a 3-1 مر و دیر زا اولا :اهتنل

 e ) ةيهاركلانم ۱ ف ا
 ردیمار < هسخولر رد الح یرابعل هر رک وزوج نالوا چ ۳ هرر روا یھجوراخ سانلان»

 ردمارح ۴ تاولنا #
 رلندنا بسک ی را هطر# و زوج ن انلوا بسک هلل نالوا هرزوا ررحم هجو هدر وصول

sg Ra o Eزالوا  

 كنالواربغ لتاف 4 باوحملا *٭* رد هب هب یرزو لتقو دوش اد ییودنکدیز

 یلاعت هللا دوعن ردمطعا ندنعا

 (اوارز و مظعا هسفن لناق ناک هرمغرخ الا و هبنغن لق ایهدحا نیلحر ةلّرم اذه )
 aaa e —_ أ



 دیک 00

RO ۱تونم وا  
 یرمغ ندکعا جالع بعریدرا رلناطسمحاقرپ ندنیحارح هدب ز نالوا اسم هنصرع قتف

 صالخ بیل الهلاغ>|باغ كسرردراب رکا راوادتشم كضرمزمرو ها حالع
 صالخ هلباج العلو ید یرلیضعب كرلنالواالتم هضرمو توری و ريخ ودر دتلوا
 ءاود هرزوا داتعم بود ر دتا قش هورع ندنیحارج قادخ.دیز نکبا عقاو یرلقدلوا

 زالوا # باو لا ٭ یرولو مآ دیز هسلوا توف ارنأتم نکردیا

 دیزویوعد ویدرپ وییامس رهم لدتا قیلطت هلیانیاب قالط یب نس نددیز یموز دنه
 | جاوز هليا دنه دی ز هسلبا نی ځد دیر ب ويم هديا ت ابا نساعدم دنه تودیاراکنا

 | هدیز سفن دنه هسیا عقاو نیاب قالط ر ولوا ٭ باوا ٭ یرولوا ردأق هنس هلماعم
 قغاق رهز هنماعط كقلطم هس زالوا نکع صالخ ردمزال ز رحا ند انز بوبعا نیکع

 ۲ 3 ر دنعاوا زب وج

 الا اهسفن منم نآ ىلع ردقتال و الث اهقلط اهجیز نا تععساذا ءارلا یواتفلاق و )
 اهن أ لا لتقتال و ءاودلابهلتفت نکل و اهب رقي هلا تاع تم هلتقت نا اهعسب هلتقب
 مالسالا سعدناوفیو اذکه عاجلا ىا مامالا نع یلاعت هللا هجر یتسنلا یواتفلا نو"
 یشالف هتلتقناو هبلع االف فلج ناف هفلحم و یضاملالاممالا عقرت ةنيب اهل نکلنا

 (قالطلا باک نم ةحابالاو رظط این هصالخ ) تاثلاك نابلا قالطلاو اهیلع

 + الامو لوقلا نم ارظح نوکیایف ع ون

 ر وا ناو ۴# یترولوا مارح تبع جد ی ی ذ یک یی دلو مارح تدیغ یل س٥

 الطقاوسالا ىف هع و ءاهفسلا هلعفاع الضف مسل بيف مرا ىذلا ةبيغ مرعف إل
 (رشلانم نمأتسملا نريدقلا ےک )انا ودعو

 أ یرفكب ودیا تناها هنتدب لها كنبرلپرمضح لسو هيلع یاعت هللا لص مرکآ لوسر

 ٍ یرواوا اک كعا نعل هدب رب نالوا رتا وتم یس هعاظوو روهشسم

 ماوق مامالا نع ىكح و جاجا ىلع اذكو لعفبالنآ یقین نکلو زوم دب ذب ىلع ْنعللا ل
 :نیمولالاخ هنال ةباعم لع نعلل زوجالو دیزب لعنعألاب سیال لاف هنا یرافصلا ندلا

 ًاطخا هنکل نروللا ى ذوا قورافلالماعو ةشکلا حوتفلاو ةقباسلا وذو ىسولا بناکو

 هنع ناسللا فکع و مالسلاو ةالصلا هيلع اند ةع هکرب هنع هللا زوا تف هداهتحا ی

 هیلعلاق لاقف هاو ديرب نعیزوطا لئسو )ماللسااو الصلا هيلع هبحاصو هعوبتلایظعت
 اهلخ دی !نالاو انماراصف هرادلخد هاباناانلعف نمآوهف نایفسیپا رادلخدنممالسلا
 ,لوع هرش هعاضفرتاوتو هرفک راهتشا ىلع ءانب دي زب نهلیناقلاو دج بحاص صرف |

 ىلع نعللا فالخ زوج ال اقساق ناک ناو e لبع نعللاف الاو هلیصافت فرع ام

 (رفکلا ظافلانم ۱۱یف هي زار ) نیلاظاا لع هللا ةنعلالا ىلاعت لوقا سنلا

 توص عفر هلا ناشاا میظع نارو هءارق دوخان هللا کد ر نا ندا عيسا 1 هزاز

 کا

۱ 

۱ 

OFاس  



 ك 3

 < ردراو ٭ ںاولا ٭ ردہفراو تهارک هدکعا

Kyهعدب اهفلخ هوڪو توعال ی وهو یج لک ت ویس مهلوقو رکذلا توصاا عفر هر ۰  

 ( زا ق عفا هه )

 تدارق هجنراو هصالخا ؟روس درخای هلبف ةروس ند هحناف ین اشلا میظعنآرق دیزا
 ۱ هبا جد ور هلکمد هلبا تبعارق نس هورع توبعا ت ءارق ی ۱

 شعا نانلا یظعنآرق متخدیز هسلا ت ءازق ی روس یکیدعا تعارف لدی ز

 زالوا # باوطا # ییرولوا

 نآرقمتخراهنسک ندیاعاقتسا بواوارضاح هدکد نا ت ءارقیرهروسلوا ورعهدنروصوب ||
 لئان هرجا نانلوا دعو هرانانوب هدنآرق متخ بولوا شلو هدناشلا میشع

 ززالوا باوطا*یزرولوا ۱
 دنع ةب ايلا لقت امهنه هکرلاو افلطم ال ةندنلا و اقلطم ةبانلا لقت ةيلاملا ةدابعلا |

 | هرخآ یار اکذالا و نآرقلا ةءارق و فاکتعالاو موضأاو ها هندی و زحل |

 هندبلا تادانعلا ىل هنا ناو( ربغلا نع ج *اقرافغلا ع )

 ) هداه تلا لع هداهشلا لواقررغوررد )

 تباور بودیا ظفح نی رش ثیدح یکیدتناعامسا ندورعنالوا ثدح دیز نالوا یا

 رونلوا ۷ ب اول # یمروئاوا رابتعا هنیاور دپ ز سابا
 | نع ةربشک یداحا یور دقو یعا دلو ةداتق ناف یورپ نا هل ثیدحلا معساذایعالا )

 هتیاور اولبق مه لع یاعت هللا ناوضر مهو هریغو تالام ن سنا

 (هداهشلانم ۲ ی هیج اولو )
 | بر كير ناس هسخوب ردبلوا ی كعد نوفصیاع هزعلا بر ابر ناهس هدنتعاعد

 ۱ ةرعلا بر ان ر ناس ۴ ناوطا # ردیلوا یمكعد نوفصب اع ةزعلا

 رد لوا كعد نوفصناع ۱

 بر كبر ناس لوق وا نوفصیا۶ ةزعلا بر ابر ناس لوقب تاوعدلا رخآ ین و )
 سینج ) ءانملا قیلااذهو ةءارملانود ءانثلا هدصق هنال لوالاوه راتخلانونصداع ةرعلا

 ( ةولصااتاک ی ةبادهلابحاصل دي رف

 ركام نڪ ءیهنلاو فورعل فورعلاب صالا قلعتیاف لصو صذ #

 بوتاقناق س ضعب ها وب یزمرق رآ هتسکجاقرب نالوا ندنس هقئاط ابص هد داب رپ
 | هسان و سل دت ت ويعا ر ی یا وار اک حا ا ی لا

 || ۍرلتداع فورعلاب ما رالف زاغ هليا هسلا لوا هلکماب نیس و ب ولوا هرزوا رر
 اا هلغلوا یر داتعمرارضا هرزوا هجو وب ب ویلکد هدنرلکدتا حد و هبش نیس نالوا

 رداق هری زعت و عنمو رجز یراروب زم ع اح الاح را هسلنا مالعا قب رشلا ع رشلا عاح

 رولوا #باوطا # یرولوا
  رهطبف الت لسي مب وللا هب غصي ناف حبص ىق هس الا تعقو اذا )



۲ 
 (ءوضولا باب لیبق .ةراه طلا ىف ن انعضاق )

 د وجوه الاخ ندناناویح نکردپا ظعو هقلخ بوقیج هپ یسرک دیز نالوا هدنمان ظعاو
 + ضا كنلوقوب لدي ز هسدرډنډنلپنټ مدایب نالوا خ وسم ند هفلاس ما نعام نالوا

 یس هلچ بویلوا یا هدا ز ندنوک ج وا هخوسگ , ما ا ا ۱

 ردراشلوا ءدالم

 لس ےھنم قو مانا دن دعد اوکله مهنا و یونعم و یروص حس | نا حالا )

 یراقلا لبعمسقن نم فاس ار هاج نم یاعت هللا ےھجر هربعو ساع نا فلل حرصاک

 ]| ثب دلا ینو فا ارعالاهروسق هنع اوهناج اوتع اف یلاعت هلوق رقت ینیاعت هللا هجر

 ۰ یاعت هلو ف یناروکلا سفت ن م ) لس ةخوسمملا الا نم قسط

 نع وه عا اوتع 1

 هنیراناش ولع كنت ارضخ م السلا ےھیلع ءاینا ب وقیچ ہرابسرکہ دعماوج ظعاو دیز
 اسو لسارمسا یب تااک> فلاح elk 7 نما هلیارمسعت نایلوا بسام

 تعیرشماکح هسلوا یداتعم كعالالتخا نیس تعاج هليا كأ لقت هلطاب فیحارا |

 كا 2 "ندتمیچ هب رو ررج هجو یدیز هنرارزوا

 ر دنحاو ۴# تاوطا اگر دیعزال

 یلعت و میلعت كّطنم يع نالوا عياش هرهلا نيب هد هیمالسا دال الاح

 ردلالح ناو ا# ردیلالح

 دنع یھنم هحاطار دق ءارو ه رطانااو هدف رطظنلا و مالکلا عد ا ف لاق )

 هفسالفلا مولعلاراساماو هيلا جات بهذل تاب اوصل ا عفدو ذی زا ls ها

 یوکربلا نيدلا قتل ةيدمحلا هقی رطلا نم ) حابم ةسدنهلا و مالکلا ىف لخاد قطنملاف

 (یناتسهقلایف لیصفت انههو فنص ۲ یت ع ون ۲

 طباضو انک ید ورع هنیرارزوا نیلس# نالوا ندنرلګا بودیا قافتا رایج رسک

 یدل یهاکو تراظن ویدرلزوسعا هلیح و سالدت هن رزوا نیسم ورع بودیا بصز |ا

 اا مالعا هک اح نیلسم ل وا الاح هلغلوا ردیا بدأت و رپ عت هدنرلندب ءاضتقالا |

 كعا بصن طااضو ادن هن رززوا ی [سمر تودیا عفر یورع کا

 ردعورشم اب اوطاا۴ردیعورشم

 ىر هاشالا حرش) هتکلاو لالا نم نیلساروما لد همذلا لهاب دناعتسالا زوحالو

 ارحاطسیا ةلماكللا ةقلطلا ةيالولا لها نم نوکیا طرشي و ( یمذلاماکحا ی هداز
 نیدلادعسل دیافع ح رش ) اليس نینمولا ىلع نی یفاکسال هللالعحامذا اغلا القاع ارکذ

 (همامالتح ىف ینازامدتلا

 ندروض>یرهروب رم ًاح)هسلوارضاح هظعو ساحناوسن هدقدناوا ظعو « دعماجر
 ۱ رولوا »< باوجلا # یرولوارداق هعنم

 رسما روضح هرکی تم و داسلاروه ظا ةولصلا لكف ةيهارکلا ىلع موبلا ى وتنلاو 1

 (نولصا
۳ 
r 
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 لب ءالعلا ةيلحب ارل لاهطا ءالوه دذء اصوصخ ظعولا سلا روضح هرکف ةولصلل

 ( ذمامالاف اک ) مالسالارضف هرکذ یلوا ۱

 یرک ییاوا نالوا هدنما بویعوط كاپ یماج یییدلوا فرصتم دیز نالوا یحماج

 کاح هدنرلکدتبامالعا کوا یوم را هنسک نراو هماج ی بولوا

 ا یھ ا وا ج تاج ت یک تجسم
 هک ءارتسالایف لصف #

 هلغلوا هعیطم هعاجو هفهام هرراح یکیدتا ضصبقو ارتشا همولعم نگ ندورگ دیز

 ه دیز ئطو یعاود و خیطو ءارتسالا لبق هسلبا دصق هنیرب ن دّتطو یاودو یطو دیز

 زالوا تب ٭ ییرولوا ل الح

 یا اه د یف رهشو ضریح ن .یف هصیح "یربتسد تح هیعاود و اهو هلع را

 (ا ےل ديهارکلا یقررد) ضححلا نم ةعطةنملاو هس# لاو مفصاا

 ور هرکصن دکدتبا ئطو یدنه جد ور بودیا جی وزت هورع یدنه یس هیراج دیز
 زاج كا طو ءارتساالب هدعلا ءاضتنادعب یدنه دی ز هسلوا توف

 رولوا ۴# باوا ۴ یرولوا

 || هیلعءارتساالو ةدعلا یضم دعب اهعماج نا هلف امن جوزا تاممناسنا نمهتماحوز اداو))
 ۱ ( عویلانم ءاربتسالاق یواتفلا عمر

 ها ردقوش هد ضو تیفع ۵ هب راح یييدتسا ضد و ءاریسا ندورع ا 3 دژ

 || ییاک هلیساضر كن هب راج دی ز تولوا هرحاعندادا 86 لدپ هب راج هدعن بوسکهتباک

 دوو ٭ باو آ۴ یجرولوا راج كنا ئطو ی هی راج لوا ءاربتساالب بودی حیف
 هربخذلایق ترد لا للا یونعلا دجا لب ىلع لاقرا ودالا حرش فو هداخرابراتلاقو

 یولل زا اه اضرب ناکا ےس غ اھ تاکو ذما یرتشا اذا لجرا نایهو لیلا لهسا

 || تم هتمابتاکولو (هجابالاو رظلا نم ءاربتسالا یفراففلامم) هیلعءاربتسا الو طولا

 3 عویلانم ءارتسالاق ةنازخ ) ءاربتسالا مزلبال قرلاق داعو

 ۱ + دیصلا باک
 برض هلبا ق اقوط هنیرلشاب نیدهلوا جارخا ندوص هدقدنلوا دیص یراقناب هنرومو ل

 لالحیرالکا اعرش  هسلوا لاله هدنشاوصو برض هلیا دیدش
 رولوا # باو لا۴ ییرواوا

 نمای هيل اولو )دف اتام هنال اهلکاب سآبالف اهضعب عطف براض اهب رض ناو )
 ۱ هیرخا | کیس هتعطق وا هو وا بس هب رض نان تبسد تامام لک كلذکو ( دیصلا

 ) اصرلم دیصلاق هدناخراتأت )لح هربع هعطقوا ۶

 تویلوا یشردق هغلوا صالخ توشود هب هکش ییدتا ءافلا هارد نوعا دص دز

 رواوا # باوطا ٭ ییرولوالاالح یلک | كکعس نالوا كاله هد هکش
 !تناخ لک أبل ءال اف ءاقلا اش لک اوا اهنم صانعلا ىلع ر دقتال ىهو ةكبشلاف تأمناو



#۲ 
 بل تنامو دا نم تیفنق وال یوا تناغ الا ق اهطمد روا هم

 (خیایذلایف ررغو ررد )
 نالا هنیرزوأ = بولوا نسا هلک لسا تدمر بوتوط هدا اردک ی یشحو راجرب دی

 رولوا #باوطخا# یرولوا لالحیلکا كراج لوا هساروا
 | عموو اما راصناو لب یشحولارا طاو اهورا ناو لصال لهالا رام

 ( دیصاا یف هیجارس یواتف ) فاکالا

 لوا رل هسلوا هیشحو هلکمزک هدناباب ت دمرب بولیغاد هلی راج ضعب ندیلها رج
 لالح یرلتکا هدقدنلوا دیص هلب رامزک بولیغاد هناباد راراج

 زالوا ٭ باول ا * یمرولوا

 ردم له لصارج جو یس>و ا رهاط هدنرلعاطونامروا كن هری ز جرب ندر راز ج
 یلکا رج لو كجیاع': انی یکیدتیا شحوت بولوا لها ب ونلوا كش وید

 e تاوطا * ردیاالح

 | انس رهاظلا ضراعتنا | هتعیعح لع فوقولا ن عالي رهاظ)ا لع ی داما مکطا (

 رس حرش) هتعیعح لع فرقو )ا نکمالایق بحاو رهاظلا لع E لا هرخآ یا هف الت

 هدقدنوف هل لور یسب رالعوا ِناعیح تو دز (لوسراناما تاریکی

 یتفیدقیج ندنناوق لدی ز ورع هدکدتسا قلا ی یرا لوا دی ز الاح هسلدا دخا ور

 زالوا باوا * یرولوارداق هکمامرب و توت مدتاذخا 5 درج 1 فّرعم

 < می ذلا تاک #

 بودیا هیت هرزوا ناسا یطبق دوخاب کرت یریغ كني رع ناسل دیز نالوا ییاک اباسم
 رولوا # باوا # یرولوالالحیلکا كنويق یکیدتیا عجبذ

 یسخرسال ییکلا ريس ح رش ) دوصةملا لوصح ناک ناسل یاب عقن ةیمسلا تالذک و )
 ) ةمامالا تاب لواق

 نکع ځد ځذ ندنفلحو جارخا اح بوشود هیوب وق هنیرزوا یشاب یکتیا رغص هرقرب
 هساوا لاله هرکصندقدنلوا ح رج ندنس هقرا اب ندننراق ؛لرفص هللا هست هلغمالوا

 رولوا ۴ اوا یهرولوا نال لکا یک
 ةينافلاو نابعللاو هللا نیبام حرا ىلوالاف هب رارطضاو ةيراتخا ةحبذلا ىا یهو )
 هنع رها دنعالا | هلا راصبال هناالالوالا نعلدلاناک اذهو ندبلا ٠ تی را

 (جیاذلا ف ییلنز )
 زالوا ۷ تاوطا * یرولوا لالح ی ب هذ دب ر 5 نالوا یموج بویلوا ییاک

 ( عابذلا قدرع و یسوعو یو هد رف (

 + ڪالا باک و

 زالوا # باوطا ٭ییرولوا ا از
 رهاظ نف لام دلولل ن اک اذا هنا ینارغعرال یاضالا حرش ف دیهشلا ر دص رکد (

 هک دباورا

 تست



 نا

 مطب نا زوج و هربض اهنم معطی و هتي عل نم لک اب نا لج رال بحس! و )

{o1 
 | كلذ نمط ینصولا و بالا لعفنا و هلام نم ىب نا یتصولاو بالا ىلع بجلال هباوراا

 ( ةیخذلا هيا. نم 0 ف )

 هن رزوا یسصو بولوا هبجاو هیعضا ندنام دیز نالوا ن ونجم هلبا قبطم نونج
 زالوا ۴# تاوطا * یرولوا یاو لا ها ندللام از

 حد اکو هف يفبو نج ىذلا یبصلا هلع اذه ین نونجلاو هوتعلاو)
 ( هالا ف هباخ )

 هسلبا هيض ا نوعا ورع لغوارغص هد رک موي بودیا اشا نابرق هلیلام یدنک دیزا

 نویس یدنکد ی ز # باوا ۷# ردکرکی ملوا فرص هليا تیفبک هن ی كلاب رق لوا

 ردیا فرص یکی ج كاب رف یکیدتیا
 هسهن ناب رعب لعفب ام لعفب یبصلا نع هسفن امنم بالا یع ناو (

 ( تالا لئاسمىف راغصلا ماکحا (

 بو راج هد رګ مول بودیا اشا نارق رب ن دنلام لرخص ور ییاناب ارت دز

 زالو! * باوا * یرولوا مزال نام هورع هسلیا هيفا

 نا یصولاو بالا یلع نا یلاعت هللاامهجر فسوب ییاو هفينح یبا نع نسخا یورو)آ
 اماو ناعصلا ىج نسطا هاورام لع هللاام هجر رفزو زم دوو سم ام یف

 عاثملا فالتخا یصولافو لاحلكىلع فالخالب بالاف فسوب نیاو ةفینح یبا لع
 _ یوتفل هیلعو بال یلعال اک لاح لک یلع یصولا ىلع ناال لاق نم ےھنمو

  (دیهالاو می اذلای راغصلاماكحا)

 ریفص ندنم كاب رق لوا #باوجا رد هنیسبعرشمکح كن كلاب رقلواهدنروصوپ
 . ردراج ملا شرب كج هدیاعاهتناریغص هلبا ی یاب راردیا لک نی وباو ی داخو

 بالاهب موش و مغصلا لام ف بت هبصالا نشو سالا رفعح ىا یصاقلا ساات فو )
 نالک اب نا ویلا و هم د اخو یبصلا محط لب هنم ادحا مطب الو ه دج وا هیصو وا

 رخآ اتش هب یزشیالو یصلا موعطم معلا كال دب یرمشب نا زوج و ان اسسا

 (نیصضالا یترافصتا ماکحا )
 هللاءاش نا هور ن دنس هبلط هسردغرپ ه دعب بودیا اّزشا ن وبف رب نوعا هبصا دیز
 دعب ورع هر هرکصن دکد تا میلسنو عاديا وډ مر دبا ج ذ ب ولک دیعلا « ولص دعب یامت

 ند دیز هسلبا مد زرسنذا دی ز ینوبق لوا هرزواقلوا ررصصا ند دی ز دبعل ه هولص

 رولوا ٭ںاوللا٭ یو طقاس رها

 هرم كالاما نع هيحصطالا ةينب اهم ذ مث لجر هنم اهیصغف ٠ هی الل هاش تو
 (جانذلاو دیصلا :RE ابا حاتحالو

 هبهلا قد رطب ندنجح کنان رق هيا نالواهبجاو هنب رزوا هدرح موی هنسک ن الوارم بوم

 ر دقو # باوخا # ر دیمزاو ساب هدکمرب و هب هرفک

 تر



> 

 یذلاو مسلاو ربقفلاو یتغلا ءاشي ام هنم بهو ربقفلاو ىنخلا هنم
 ۱ (اصالم هبهطالا نمعساتلا ین هربخذ)

 ۱ كلاب رق یکیدتسا عدو ارش شا نوحا ر صد هدرحموب دیر نابلوا هبحاو ها هن رزوآ |

 ۱ رولوا # باو لا # یمرولوا لالح كیا لکا یدنک ن دن

 | له هيلع ةبجاو رصي ىح ةيحضالل ةاش یزتشا اذاریقفلانع نیدلاعیدپ یضاقلالئس)
 ۱ __(دیغالای هناخراتات ) لع ال نیدلا ناهرپ یضاقلا لاق و ےعن لاق هک | هل لح

 4 هب رسالا ۳. ۷

 ۱ ` Ek هوه نالوا می اش یانعتس نيلسملا نیر هد هنم السا دا الب الاح/

 ۱ ر دل الح # ناوطا # ر دیمارح

 یمن نورکذ لب اعرش رکنم هجو عال نیعمح ةوهقلا نوب رشي هعاج ن نعلس) |

 مرگ لهف رهساا ىلع نيعت اهنا بس موو یلاعت هللا ىلص ىنلا ىلع نولصب و[
 ناجا اما م رع اجاهرمغ لع ساقتلهو ال ما ةرکسم اهنا سانلا ضب لوقل اهب رش |

 ةيفنل ا اًنالع نم ر شكرك اک هحانالاخورفلا رغ نايعالا ف لصالانال اهب رش لح معن
iیاعت هللا لاق دابعلاعفانل ةقولحءایشالانال فقوتلا هضعب راتخ اناویلاعدهللا  

 ةبلطنم ذعاجج ههربخااک هردالو هرکسع تسل اهنالو !ادرح-یلایوا ایفدجا ال لق
 كلذ نم اتش اهبق دجا لو ارام اهلامعتسار ی ي كلذ تسدقو اهلیعتسا نم لا ۱

 راکسا نم اهیف هیلعسّفل اذیلع دوحومدعل مرحلا ق اهربغ یعاهسایق د :

 | یلمرامالسالا حش ےهنم جاش! نمرشکی فا هبو اهیف دوجومریغ هنا مدقت اکر ادخاوا |
 E لععلارغيال اهنا رك د نا دعب ىملا لع نب دجا یتضاقلا ےھنمو ا

 ۳ هکح ذخ اف لمعلا ة داب ز ىلع ةن وعم نوکت 11۳ ی طاخ نط و ۱

 ۱ دصاقلا مکح لئاسولل نال حاب احام ناک ناو ةعاط اهب رشف ةع اط كلد ناک ن اف ||

 یشاترعلا 6 رغلا: دمع سا یو اتق نم م )عا یاعد هلئاو

 (دنهارکلا اف لا تحاص 3

 لس نالوا عیاش یلاهعتسا سالا نیب بواوا فورعم هلکعد هع ن دنعاونا ششحتا

 ر دمارح # باولا ۴ ر دیعارح هسخوب ر دیلالح ی شو لکا

 رانا لابعتسا باوا * رولوا مزال هن ارش هراندیا لامهتسا یی هجن غ لوا هدنروصوب ||
 | لاےعتسا هلعلوا یدوم ه دس اقم هت جدو تودیا لا اقع كنضعب و لتقیضع»

۱ 

 ا ی ی س

 جبور دمزال همارحالا یوذ ماکح عنمو رجز هلا تين وعع عاوناو دیدش رب رعد یراتدنا 1

 ردکرک كا قارحا یشیرلکدتا عیب بونلوا عنمو رحز هلبادیدش رب رجترلندیا

 هقشکنم هت روماهراندیا ب برشولکا بودر داالحیلابعتسا لر هغ لوا هدیروصوپ

 ۱ كص ن دیا بیغرو ضو رګ هنلابعتسا كش لواو لالضا ی هلهح بود زا ۱
 ۱ ردراولب رج رح اهدنلتفردعو شم با ۴# ردیعورشعیلتقهلبا مالا لوما :

 اردو دّتمرح > رها ءارو ام ها اوراتحا هتنتف نک ًأمالا تلع و شنی ایل تعالق)[

 لع



 تر

 اولعحو اریطخ اهن ن اک ناو اهقارحاب اوتفاو هل وانت ةمرح نم نزلا هب فا ام ىلع
 || اومکحو قساف عدنمقیدنز وهف هلع لاق نماسالع لاقو هعیاب بید اب اورماو ار دهدتیق
 ینسللا نيدلا ظفاح مامالا لقن اذکه هل ارجز ةنم رکساذا شد لکآ قالط عوقوب
 كلذ تقل او هالا سدقتو ی اعتهلات راس اف ی اتر! حرش یف یردرکلا ةعالا سمت نع
 شذحم قیلطتو# هتمرحو شیش ا عرحتباوتفاو* تلقف ةن اعالار یف توتال نت
 هنس نال ةبنابه ولا حرش) E دقدنزوا۴اوتنا بد الا هعیال اور رقورحزب

 (حلاذب شا یفهلیصفتودنر لا یعلب زلهتب وتلبقتالو لتفییدنرا (نیهارکلاق

 ردمارح #باوجا# ردیعارح هسخوپ ردیلالح كا لکا نویفآوشبشحو م
 دیدش رب رعن # باول ا # رولوا مزال هن هراندیا لکا یتب رب ن د هروک ذم ءایشا هدن روصو |

 لیاری زعن # باوا # رولو مزال هن + هرلندیاعیب و عب ی هدنروصوت

 رولوا مزال عنمو رحز
 كالد نم اش لک ا نافرمش | ةمرح نود نکل نویفالاو شربشخاو ججا لک امر و)

 نوبفالاو شبشطاو ےب بلا لک !زوحالو ةرهول اف لاق دحل ا نودا ر زدی لب هيلع دحال

 هللار و دنع دصب داسفو هعالخهق ىل رار ی نکلا EWE هنال مارح هلک تالذو

 هیلع دحال اش لکا ناشر نود كلذ مرح نکا ةولصلانعو شدقتو یلاعت

 نلارعن لب د 3 هلع دحاالق مارح هاو اطا لک اوا الو برش اذااک هنغرکس ناو

 ۱ (لیصفتهبقو ه» رشالا ىف ج ) دخانوداع

 ی رکس هسح ولر هی عس هرطق كف و رعم قرع ن انلوا طه هلعط ن ن درج

 دمارح یس هرطق ۷ ناو لا ار دمارح

 ده شب درب نا لاق نش هب دهلاق هلا راش !کفالخ هیفو ارجخ قبیل تخطولف)
 همس : ف ٹنحالو رکسی 1 ام قرعلا براش دحال نآ یت ہد اذهلعورکس ادا الا هب راش

 هنا لاق نم و فر لا لع نامالا بم نا لع قرعلا برشو را برشا! ال هاو لاق نم
 یوتغلا هیلعو یسخرم هنلا املا بهذ هیلاو م کا سکعنادمف ارج قد

E)هب رشالای یناتسهق یواتفلا ) 

 رج نالوا رکسم بونلوا ناخن ن دنلاثما كرلنوبابریعشان نیت ای لسع اب بییز ابر ذی
 هسخ وب ر دیل الح كلګا نسئندصق یهلت یرادقم كج مر و رکس لرلتب رش یربغ

 ر دمارح یرشکو یلبلق # باوطا ٭ ر دیعارح یرشکو لبلق

 م امالا لوق ىلع رکسلا نود هب رش زوجم دنش ام دنهطین دا حجطاذا ببب او رغلا ذینو)
 هليلق مرح هللاهجر دم ل اق و لا وهللا نود ماعطلا رارعسال ىل اعت هللا هجر ىناثلا

 ( اے هن رسالا ق هرزازب ) ذخأن هپو اولاق هرمشکو

ERT 
 یسالرات ن در هذ لوا دیز نالوا یسالرات هدنناجرب كوچ رهن ندنهکولم ربغ راهنا

 راهنسک صعب ندا قس راال رات ند رهن لوا نکیغوب یررص هیهماع مدک دنساكعا قس
 ساب  7ةذچش<۰٩<٩ش ٩ < ٩ب ےس

 “ےک



> 

 ۱ .. ا رجا * یبلرولوا ردق مسح ندیقس ییسالرات ی دی |
 دجالةكولع تنل نوهسو نوعجوةلج د لثمماظعلاراهن لاک موملا هباغین هنلن هابملا))
 | ةعرشلا ذ اخحاو هناسلاو هلاودلاو هنوحاطل بصنو هضراو هباود یس دحا لک تیم

 عنمرسطا ! ناو ةماعلا ضد ال نا طرشت هضرا ىلا ةحراطحا رهنلاو

 (برشلاف هیزازب )
 ۱ ثادحاو رفح قرخ هلضرا بحاص نذا هدنرالرات نالوا هدنرافرصت یسبااها هیرق رب
 كن هب رقلوا هدنرلکدتسا كعا ارحا وص ن د هکولم ریغراهنا هت رالرا كتلحیرلکدتا

 یزالرات كتلح .ردءدق ه د هیرفو درع نکیغوب یررض هثرللاه هبرق نالواهدنسالعا ۱

 و ول زم هحو رغب وید ززالوایصار ه هزکگیدتا عافتابودیاارج -اوص ن دکب هلغمالوا

 را زالوا # باوا # ییژرولوا ریداق هعنم
 ۱ | ی دنکق ح مغب یسل اها یرخا برق ن درهن نالوا صوص# هنسل اها هب رر ا

 هدنراک دتا دا ممعنم ن دلامتسا یروب زمر هذ یتسبلاها یلوا هی رق بودیا قسییرایضارا |
 | هعانتما م دعو ید ز رهدیاقس ارطضم هلخازوب زیرلنکآ بويعا روم راروب زم ||

 ا رازالوا # با وا * یرولوار داق
 اط ضو !واكلذلر طضاهانقواءدیعوا ربغلازهننم هعرزوا هضرا قسب نا دحال سالو )ا |

 (راهنالایف برشلاف هیناخ) (
 قح ن دعدق ن د رهن لوا تولوا یراضارا لر دنسک حاقرب « دنرزوا كصاخ رهذر |

 تولوا دان ز ن د هیافکر دق یبصن ل دی ز ن دیراحما نکل بولک ہدیا یس نب اا

 یرافرصەي ال الاح هسلوایرلحایت >اكنساکرشراس هن هموق سه هل ہد

 هدنراک دتا دا رح قس سرلیضاراو ذخا ی هل ضف لوا هلعمالوا « رزوا هبعم صص> |

 هدعضوم رخآ كني دنک ادع ام ن دضارا یک دلک هديا یس ندعدق یب وص لوا دیزرآ

 ر د اق هعنم نس اک رشریاس بو دیا قوس هنسضارا ن الوا

 . زالوا # باوملأ # یعرولوا

 ثادحا نمرکد ورعهدنساذح یتمرکد كلم نالوا راد هلبا یی وص كنصاخ رهن كالم دیزأ[
 یتقضن كني وص كروب رم رهن ورع هلک کت تلف هنب وص كنمرکد لوا هدنرلنوکز اب بو دیا

 زارفا یفصذ كيوص بولد بوزاق ی رهن ن دنف رط تسوا هرس اضرو هحانا ل دی را

 | توف دی ز هرکصن دک داش | هنس قتلا شب « دنرانوکزاب بوق هنیوص نمرکد ث دو 1

 كی وص جد رکب بودیا میلستو عیب هرکب هلیا یی وصو رهن نوتب ینمرکد یس هرو بولوا
 .هلیس ةحاناو اضر كلوا كلام درحم وزع هدکدتنا داره ارجا القتسم هتعرکد نعوج |:

 هعنم یرکب وبدرولوا شلوا مب نصت كيوص ا ار جا همر کد زان حب اقرب
 زالوا # باوا # یرواوار د اق

 | ةضرا ىا ارهن هنع یرکیل اهاضر نیب رک لجر فاضایرکب را اھل ترا نيب رهذ )|
 ۱ | عفنیل لج را نمامهر هن راعا رهنلا بحاص نال ةراعا هنا: كد هلف هضفنامهد> ال ادپ غ اب
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 | (راھنالاماکحاف برمذلاق یوضر طبحم) ةيراعلاق ع وجرا ءاف الا

 ۱ ي دع دق یی وص ب ویل وا شا عضو هلول همرو فقاو هي همس فقو عقاو هد هغر |

 | هرشط ند هلول ورع ن د هلحم یلاجا هلغلوا فلت بودیا نات رج راهنو ليا ن دنس 2 ۱

 یورعهجو رغب یلاها باس هدکد نساك غا ارحاهنلزنم یب وص نالوا فلت بوقآ |

 "  رزالوا#ب اوطا#یرارولوا رداق هعنم
 وب ارْفلانم ءا ازش ا د صاخرهن هلل جر نع لتس هزا هللادجر فسون یبانعور) ۱

 ۱ لصدنال اقهضرالار ا ۱ ارج اف هلو اهم رکوا هعرز ص اخل ا ارملااذهب هضرا قسل 9

 ءال ا اذه نعرهنلا بحاص قغتسا ا ذاو هعنع نارهنلا بحاصاناکرهنلا بحاصضرا ىلا ءال ا |
 (بزشلانمراهنالاف هبناخ) هلجتوا هضرا قسبنا نم هعنع نا هلیراال

 ۱ يکيدتاتادحاو ان ه دنسهصرع كلم ن د رکر هن ر نالوا ند هکولم رغ راهنا دیر

 | يررض هب هنسک الصا هدکدتسا كمن ارجا وصو رفح قرخ هدنسهصرع كلم هثمرکد ||
 ا نالوا # باو لا # یرولوا ر | داق هعنم یدب زود: مالوایص ارنب ورع نکیغوب

 أ بصنو ءوضولاو ةفشلا قجاهیف دحا لکلو ةكولمرمغهلحدو تارتلاک ماظءلاراهنالا )»||

 (تاولاءابحا ین رصالا قتلم) ةماعلاب رضب نا هضرایلارهنیرکویچرا

 | ندوصکدلک هدا قسالعتسم یتسالرات قع ن دعدق بودیا ع وش ن دنسالرات ل دیژز

 هعنم یراهننکلوا دیز ړاهسلبا داره كا یس یتسالرات قح رغب راهنسک ج اقرب
 رولوا # تاو لا # یرواوار داق

 رطض)ا وا كالذل رطضا رغلا رهن ن م هعرژوا هضرا قسب نا دحال یسلو)

 (برشلاق ناص اق)ب
 ۳ !رکب و ورعب رادقمرب كيوص ندیا نادرجهنی ز هغا و غاب لرکب و ورع ندعدق دی زنا
 ا ورع هرکصتندکد تا یعس نس هاب هنس حاقرب تودیا ارحا هنس هاب یدنک هل را :

 | لوا بودیا عنم ن دیقس هرزوآ ر رج هجو ی دیز ی زا هنرو رهسلوا توف ابقاعتم رکو |[
 رد اق:هیارحا هن رة او چ تو دنک ام قوس

 زرولوا # باو لا # یرارولوا
 ی یس ةيفلا ىضر ناف برش هنماهل سل یرخا هل ضرا لا هبرش قوس نا الو)) ۱

 (برشلا یفرحالا قتلم) مه دعب ن » هترواو هزاحالا دعت هضعن هلو زاح لالد

 | نادندنب لفرخ هدقدلوا هدااز وص ن كیا نانر > هلق رخ هنمرکد كل دیز قح ن دفندق

 ندعدو تویلتشا فرد كورعهدقدلوا لیلق وص بودیا نار < هننامرکد ورع توشآ

 یندبا ناب رج هتنامرکد لورع یروشآ دن بولوا لیاقتوم الا کش دو هل وب
 و ارحا هثنام هرکد یدنکب و دنا ىش قش قح رغب نقر ییمرکد ككدیز ورع ١ دنقو ۱

 زالوا باب یرولوا ر داف :

 ۱ 2 رجنج ورع هلغلوا یسارخ قح قجما ورع یراج « دنس هصرع یلزم كالم دیزراآ
 هبا روب زمی ارح نازىم دیز نکردیاارجا ندنسهصرعلزنم هل دیز یتسهلضف كن وص



(i 
 یسارجچ نخ كورع هسلوا یضاز هعب ید ورع بودیا ميلستو عیب هم ولعم نمت هرکب |ا

 باوملا # یرولوا طق اس # اولور 

 | كني وص هعشچ زسنن ذا لرکب وید ی دیا راو مار نح ام دقم ھرح ورع ه دنروصوب
 || هيمان لب اقم هیارج نح ند روب زم نن دوخا هیارجا ندنس هصرع لّم لوا نس هلضف

  ۱زالوا # تاوطا#یرولوا رداق هغ اهن ن د دیز

 لیسلابحاض هب یضرو لیس! اعم هرادلجرا عابف لحررادیف لیسم لجر ناک اذاو)
 ناو نعل نم ۶ش هلباقنالو یرتشلل اکلمراصف لیس! ا هبقر نود ةلاسالاقح هل ناک نا

 (ةمسعلاف هب دعاق) نما ف كلذب برضي نا هلف لیسلا ذبقر هل ناك
 لوانکردیا ناي رج هنسالرات لورع هدعب هننمرکد ل دیز وص ن دیا نابرج ن دقرخ رب
 دی ز ه دق دلوا ج اتحم هحالصاو یرک بولی زوپ یعضاوم ضعب ن دنس العا كق رخ

 هسلباحالصویرک رخ بودیافرص ها ردقوش نسننذا لورع نکیغوب ک اح ندا
 نب رادقموش كغورصم هلک عافتنانیکیاندوص ن دیانای رج ندقرخ درحورعدب ز

 زالوا * باو لا # یمرولوا ر داق هربج وید لوا نم اض هک اب

 هللا هجرینبلارکب وپا لاق نوقابلا عتتماویرکآآ ءاکرمشلا ضعب داراولصاخ ارهنلاف)
 نيعوطتماوناكر فلا اوبلط نيذلا هرفحولو كالذ ىلع مامالا مهربجال یلاعت

Et (رابنالایرک ین هناا برش نم) 
 نالوا ندنسلاها هدلب نالوا فراعتم ه دنرلنپ ل د هب ورغ ن دع” ع ولط قالطا راه |ا

 كنبضعب ندنراګا بولکه دیایس یی را هاب دوخا الرات هلبا تب ون ن د وص زب رل هنسک
 تل د هب ورغ ن دسعم ع ولط ینوک ی رات ون رادنسک نالوایب و اراهن هلغلوا لیل یب ون

 هکعد رردباقس ل د هنورع ندر عولط بويعا تعانق هبفس ىي )هاب و الرات

 رازالوا # باو لا # یمژرولوا ر داق

 اب ورغیلا اهعولط نم رانلاو سما بورغ ىلار علا ع ولطنم موبلا ناروهشلاو)
 قالطلا باکنم قالطاا ظافلایف قئاررح )راهنلا دض وهو ةصاخ داونسلا لیللاو (

 (نیعلاو رهنلا < رح یقلعتیایف لصف
 رهن # باو لا # ر درادقم هن یتانسم عرح امغص رهن نالوا جاتحت هی رک هدتفو ره

 ردپ رادقععضوم نالواییوزایاتما كنوب و نوعا نیط ءاملا ن دنفرط یکتا

 رفحاذااذکو هند الا مغلا كلم یف ناک اداهدنعرهنلل رحال هناهمغورابتخالایفرک ذور)
 یافتالابعربطا هل نا اولاق یلات هللا مهجرانخشاشمنم نیققحلا نکل امهلافالخ تاوم یف

 (تاولا ءابحایف یناتسهق) هوو نیطلا ءاقلال هیلاحاتحامر دب
 ءاقلا ل دیز بولوا هدنفارطا لرهاطره ندیا نا رج هنعرکد كلم ل دیز راهنسکج اقر
 || هعنم یرآر وب زم دی زرا هسابا ډا ره كعا ع رز تاو هربس هنعضاوم یکیدلک هدیا نیط

 رولوا ٭ تاو لا # ییرولوار داق ٠ . :

 | هبافکلا اک قافت الاب عرح هلف تفو لک یف یرکلایلا جاتحم ارغص ناکول یرجلا نا)
 ےک دی و و را ور رو یو برس

 + یناتسهف



۲ 

| 
 | اباغتدیز هنک رح ارغص رهن نالوا حب ته راه تو دنا ناب رج هنم رکد فقورب

 | ن دنناح ره یعرح كنيع نانلوا روح هدرب نانلوا دع تاوم بویلوا یکلم كنەننیىك :

 | دع تاوملیج نایاوا بطحو یعررع بولوا دیعب هنارعو بویلوا كل ام دحارب الصا ||

 ۳ نور شنا ی نکیپلو ءال ی تو دوو دا یک ا

 | هجاح نع لضه و سال نم برشال ام تاولال لاو تارا ا نع اديعب ن وکی |

 ندنناجره كيع لوا هسابا رفح نیعرب دیز هلا یناطاس نذاهدلبح لوا هدنروص وب |

 داف كعا رفح نع هنسکر حا هدنګا رج لوا توللوا زابتعا عرح عاردرزویدد

 6و _

 هکمردتنا عادیتسانب ه دیزورع یسلوتم نم ء رکود هسلنا ثادحا ءاب

 زولوا * باول | ۷ یرولوا ر داق

 ردعارذزویشب ٭ باولا ٭ ر دعارذ ج اقا
 (تاولا ءايجاف نیتفلاهنارخ) بناج لك نم عارذ ةئامسجأ نیعلاعرحو)

 رونلوا * باو لا * ییرونلوا

EEE ی RL BS Sa ORR As يا SA MR. LE یو اه سس ee am a n au £ اس ی لا دکوم یکن اس ایم سهم هوس ی 
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 (اصخل م نرشلاین هیناخراتات) یعرلاو ىطعحلل ةدللا لها
SD تیام r ترا 

 هنم عنم ا هع PF TOT نخ بلاج لک ند + جارد هئامبجخ نیلا عرحو ۱

 ۱ رولوا * باوا * یمرولوارذاق هعنم دی ز هدکدتنا

 (برشلاق نیتفلا دنا رخ )
 | ورع هرکصندکدتنارفح وبق هل نذا ضرا بحاص هدالرات نالوا هدنفرصت هلباوباط دذ ||

 1 نالوادعب عاردییلا هنسوق هلدیز هدنسالرات نالوا هدنف صد هلا هعطاقمو واط ید

 | هنغابق یتسویق ورعوبد ردیا ب ذج ی وص كنسوبق كدب ز هبلیا رفح ویق هدعضوم ||
 زالوا # تاوطا ٭ یرولواردات

  ارح هلورخ ند نس هصرع ورع ىع ندعدق وص ندیا نایرح هدم کد ووا

 || رهن هدیزورع هدکدتا داره نیط ءاقلا هنفارطاو حالصا قرخ دیز هلغلوط نکردیا
 0 رداق هعنم ندننط ءاقلا هنفارطا ل ,هن یدب ز وید زالوا یعرح كرهاط

 زالوا ۴ باو لا # یرولوا
 ۱ حاقرب 4 ا لزانم را تمر دق وش نداناعر هلع عفن ص ەدنورط العا ارهاظ ءام روئلوا | رعت وص هعشچ یترف یرلکدلک هدیا عافنا یسپلاها ب ودیا ن ارج هدلوبناتسا ||

 یتاروذاق كني راودنکو یثاورا كنیرلناویح هلیرالوا نکاس هدنا هلیراناویح بواوا هب رق
 | یرلکدلباانبلراروب رم بولوا ماع یزررض هلهجووب هلی رقبا ثب ولت بولوکود هیوصلوا
 | ءام توریدلاق ندلح لوا ین ران بولوا ن د هی رما "یضارا ی را هصرع كنيرالزبم ||

 || یرررض هلبارخآ قد رطیرغ ندنرالوا نک اس هدعضومدیعب هلح یکیدلباناب رچ كروب زم
 چ ند رم ین اا هصرع كرالزم یرلکدلیا انب . كزروبزم وا عقدنم



KE 
 | یتاطاس سما نوح رلعا نکم هدلح درود هروب م ءام بورپدلاق ن دلخح لوا ی راپ

 عدد ی رار رض هلهجو وب كررو زمو تعاطا هةم سما هسلوا رداص
  ۱ر دبجاو #باوخا #ردیعورشح ۱

 نادحا فینک نب راک كی وص یراکدلک هجا یسیلاها بوهیاا نا رج هدنجعا هیرفرب دیز
 رداقهکمزدت| ملق نینک.ل وا هدیز هپ رق یلاها هساواردیا ثیولت ییوصبودیا

 رازولوا *باول ا * ییزرولوا
 ) دجر یا ركب وبا لاق ةذفانربغ ةكسىف لخدي ةفشلا یهن ىلع لجر ةعدق ةعولاب
 بحاصیلا سعالا عقرب مخرب ناف هعفر مود و ادهین هلیدطاو هعدقلل ةرمعال اعد هللا

 (راهنالاف ةباخا برشنم ) مهراب هری بلا

 تقو بولوا « دنتیب یس هصرع كلم لور۶ هلا رهن بودیا ن ا زج هننمرک د ئالم لدی ژ
 كنسبقنق ند ورغو دی ز هصرع نالوا هدندب دب ز ینودیا نیظ ءاقلا هدیرک

 تادب زا تاوطا # رولوا

 ) امهدحال سبل یا دحادب ىف ةانسلا كلت تسللو رخ ال ضراو لجر رهن نیب ة انسم
 اهیلع امهدحال ناک اذااما ضرالابحاصل ةانس)كلت نوک قلم نیطوا سرغ اهبلع

 تاولاءایحایترردوررغ ) دي بحاص هال یلوا لغشلا بحاصف كالذ (

 هک تاوملا ءایحا باک

 ت ام هپ یار لوا یز /هسلبا اج م امالا نذا الب نی یصارا نانلوا دع تاوم دیز
 زالوا ۷ باول ا ۴ یرولوا

 ءاحاق ا یم ) امهل افالخال هنذاالب و اهکلم امذول و مامالا نذاب اهایحانمر)

 (بتکلا ةماعىف اذکت اولا
 یتسد هلغاربط يکي دنیا جارخا تودیآرفح تدمر یعضوم رب ند هحام ضرا دز

 كلشا قادر تولا ق ةارمط هدعضوم لوا ور بولوا توف دب ز هدعب تویلشا قادرب و

 | قعلوا هلب وارولوان شلوایام هلک ا رفح یعضوملوادیز ذر یسهنرو لدی ز هدکد نسا

 رازالوا # باوا #*یعرارولوارداق هعنم یورع وبدر دا لاقتنا هزپ هلئرا
 ) جرح ام ندعملا نم كلعاغا هال ع اھ >اوا هرفطحا تالز :عابت ندعلان هافضومردح

 عویلانم هعس زوحاعف هبنق ( ةهحابالا ىلع قب هيف قیامو ااو (

 یی را هب رعندعدق كنسلاها بولوا هدنشآ یسهلح هد هداب رب ندنرا هدابیرابد عرق

 زالوا # باو لا # یرولوا راج كجا كيلمت هی هنسک یراناخ
 هاب ام ىلع اریدقنوا اقبقحت هيلا ےھتجاح قحا تعامل نم برف اا ازز الو )

 هنع نیملسلل ءانغال ام عطقب نا مامالل سبل اولاق اذه لع و قيرطلاو رهنلاکراصف
 ( تاوملا ءايحا ىف ز ) ءالا هنمقسب یتلارابالاو ملاک

 ثادحا ائب هني رزواجد ورع بودنا .كيلم هورع ین هصرعلوا یراناخ عرف هدنروصوت

CEE 

 عرف هبلاخ هصرع عقاو هدنراک قیرطر یرلکدلک هدیا فاما ییراباود شرک هک
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 کف

با علقنسانب هورع هلحم یلاها هسلوا نشا
 هباقبا لوالاک ی یهموق رع هصرع بو د ردت

 زرولوا * باوطا* ییزرولوارداق

 ( ةسماخلا ةدعاقلاف هابشا ) هحصلاب طونم ةبعراایع مامالا فرضن )

 هک ناطیلا باک ۱
 هد هنس یرب رادقمرب ندماع قد رط نالوا هدنس وشرف لرم ده دی ز یسلاو هدلب رب

 هن رز اوقالا هالرمم یر لوا ید دنه توربو هدنه هلا هعطاعم هثاردق وش هپ یرمم |

 ینسانپ هدنه هرام هسلوایررض هی هرام هلکما قیبضت یی رط نکل بودیا ثادحا ان
 ژرولوا # باو لا # یزرولوارداق هکمردتیا علق اعرش

 نال هرالاب رضي 4 نا ةدالا قب رط نم اناسنا عطقب نآ ةغياخلا هالو ی ذلا ماماللو )

 حل صد كلذ ىف ىأر اذاف نیملسال رظن هیفایف ةفاکلا نح ىف فرصتلا ةبالو مامالل
 ( یتش لئاسمق یعلب ز ) دحاب درضقحبناربغنم هلعفینا ہل ناک ےھل

 كنمرکد ب ودیا ثادحا هطوا عفت محرب ورع نالوایرپ هدنب رق كننمرکد لب كلم لدیز
 هکدردتبا عفد هورع ین ررض دیز هسلوا ینیبړرض هلکیا دسو عنم ی راکزور

 زولوا #باوخا# یرولوا رداق

 هنلفس زمننذا ورع دیز هدنولع ككلّرمم نالوا کلم ورع لمس یکلم لدی ز یولع
 هعنم ندانب هرزوا حورشم هجو یدیز ورع هسلبا دار كه هدابز انب مضم

 رولوا * باوا * یرولواز داق

 نسب نا ولعلا بحاصل سیل یلاعت هللا هجر هفنح وبا لاق رخ ال لفسو لجرولع )
 لفسلاب رضي ۸ اذا كلذ هلهابحاصلاقو لفسلا بحاص ءاضربالا ادنو دن وا ءان ولعلایف

 عن لاکشالا و هابنشالا دنعو منعالرضب ناو عني رضا نا هنا وتقلل راتاو

 ( ناطیطان هبتاخ )
 ورعبولوا مدهنم ند هلزلزیسیناقوف كلم نالوا یکلم ورع ینافوف یکلم كل دب زیناتح
 رداق هعنم ندانب لرم یورع تویلوایضار دز هدک دتسا كعاهداعاو ات لوالاکى نلرم

 . زالوا # باوا یرولوا ۳

 بحاص ىلع لفسلا حالصاف لكلا طقسف ثلاث ولعلاولع و رخ الولع و لجر لفس
 ولعلا بحاصل یذلا عضوملا ىلا یهتنینا یاولعلا بحاصیلع ولعلا حالصاو لفساا
 فة ناولعلا بحاصا یذلا عضول ا ىلا طال اند لفسلا بحاصنا كةس نا یلعالا
 لك ىلع بجف هيلع تینا ولعلآ بحاصلو تبللا تالذ بحاصل نارد او ناطیطاذا

 ءاشام قدبنا یلعالا ب>اص لع مغ نارد نم هقح وهام تب نا تلا بحاص
 ( لصلانم ۲ نف یواتفلا رهاوج ) ٠

 هجو لدیز نکل بو دیا داره كیا ثادحا یجد انب هقبطرب هدنرزوآ لزم كلم دیز
 ینحهاوا قبب ررمضبولوا قلوک ارق هدا زی زم ورع یراج هلبدبسیسانب هرزوا حور شم

 #باوطا# ییرولوارداق هعامندانب هرزواررشهحویدب ز ورک هلغلو | نیعتم
 ۳ رولوا



(ov. ۱ 
 | یلدتا ف هفرصت نم لصالاررضلا ناكاذا الا هکنامق هفرصتنم صخعتلا نو (
 هرعل رضا ۱۳ ءاشامهکلمق فرصتنا ناست الل اتا كلدن 5 منوق ایا ار مص هربغل

 :.( قش لئاسیف یضاقلا باک ین راففلا ح» ) یوتفلا ی ان ارز ۱

 ك:سیکیا هدنرزوا كراوبد نالوا یرلکلم اکر شا بولوا هدننب یرالمم لورع هليا #
 کو و عضو عوذج جاق رب هنیرزو' راهد لوا دیز الاح تولوا یعوذح و ان ید[

 1 ۲ 2 عن مف elds انب هطوا هدنتسوا ی ده كص رک

 عضو دنس یا عوذج عضو نب و رع نکرید هلبا عضو عوذج ردقلوا ىج دنس
 رداق هعنم هجو رغب ندعوذج عضو یدیز وید هلا عوذج

 . زالوا # باول # یدولو
 نا ابهدحا دارا و بشخ هیلع امهنم دحاول سیل نیلجر نیب طئاحلا ناکاذا و )
 هاش نستا عض هللاقب نکآ كلذ منع نا هبحاصل سیلو كلذ هل ابشخ هيلع مضب
 لاتا‘ اصعلاق دناحراتات ) یروا اسنلادعاصلا مامالانع د یکح اک تر

 ( یوعدلان م طداط !یوعدند ۱

 كورع و دی ز هدنفرط یلعا كل راوید یراقدلوا تالام لارشالالیع ورع ا ودیژاا
 هنطسوراوید بوریدلاق نعوذج لزسیدنکورع نکیآ لو عضو یوذج یرالزم

 رولوا #باوجا ۷# یمرولوارداق هکاعطو ٠
 بناج نم لیوحلا ناک نا هعضوم نع هلو نا امهدحا دارا عوذح اھ ناکولو )

 نالهبسأبال هلفف لا ناکولو كلذ هل سلف نعالا لارسال ا بناج نموارسیالا ىلا نما
 نم ثلاثلا هیلاولو ) اررض لقا اذه ناکف هسآر لمصبالامو لسحب طناا ساسا

  (هیزاریلا ناطیحیف اذکو مصاا ۱
 تا ناوسدرفم هدنس هصرعیسلوح لزم لورع قصالمراح ندراوبد لزم دی ز

 انہ راوید عفت رص هدهص رع لوا ورع هدنرو رم ت دمر تود ثادح « رد رطان هنعضاوه

 رداق هعنم یورع وید رولوا عام هنسایض كن هرج ل وا انب دیز هلکمتا
 ` زالوا # باوا # یرولوا

 یعونجترد كورعو یعوذجنوا كلدیز هدنرزوآ بولوا هدنناپ یرالز م كورع هلیادی ز
 بودا یوعد وید ر دمکلم القسم راوند یر ره ندورع و دز ن وما راوید ن الوا ۱

 ی هلهحو هن هدیرانش دیزراوید لوا هسالوا ی هندب كیفرط
 بنا * رونا ۱
 لانمتسا یف ا ا وتس ااا E YEE تام الو هک تب اتشحر مع اههدحاولو |

 لا لا امهنود اع لصح هرتشعلاب ر تعسال ی هنال هلحال طال ۹

 تبیالو دخاو سنلناناالا لاعتسا دار ز ةرشعلا هلیذل ناتابلایناما ةناغوادب اب وتساف |

EG AEEهرخآ لا هنع مجر هنا یلاعت هللا هجر هقنحت یا ۰  

 (هلواند م اب رق ٩ قلوصف ( وا :E د ۱

 و

 ت



 کا چ

rT۳  

 لصتم هلبا یی رت لاصنا هنسانبیزمم كدیز كراوید نالواهدننیب یر زم كورعو دیزآآ
 ویدردمگلمراوید لوایرب ره ندورعو دیز بولوا لصتم ةقزالم هنسانب كورغ تولوا |

 نیفوت لاصتالاو لاصفالا بخلصل یضقی اه دحا ءان الصتم طناا ناک ناو )

ov 

 ردکد ی ز # باوطا # ردکنسقنقلوق هسالوا یس هند ید كنسکیآ بودیا از

 نیطناطا نم دح اولکنمل فاصنا نوکیناعی زل را لاصتاف ةقزالم لاصتاوعس رتلاصنا

 نا تالا نم ناک ن او رحاوار دم نم طناطا ناک نارخ “الا نل فاصتا' قالخاد

 لاصتاو عبرت لاصتا نيلاصتالا لک ناک ناف رخ الاف هک امهدحا ةحاس نوک
 ع لا بحاصل یضقی ةقزالمرخاللو میبرت امهدحال ناکناو امهنیب یضقبةرواحم
 نوا لاصتال بحاصف عو ذج هيلع رخ الو عیبرت لاصتا امهدحال ناك نا و
 دحاو بناجنم 3 له عس بلا لاصناىفع ةقزالملا لاصتا نم ىلوا عوذملا بحاصو

 طرشي ةباورلا رهاظیف ناکناو رهظا اذهو یکی یلاعت هللا هجنر یواعطلا باور لف
 فصلا فو هلیضق هنیلاابهدحا ماقاولو ابهل یضق هنلااعاقا ولو ةعب رالا هبناوج نم

 (ناطیطارخآی هصالخ ) هل هب یضق هنیدا رخ الا ماقاول لا ءاضق هیدیق

 هلنا ی رتلاصتا ندنیفرط هتسات للّزمم لدیز راویدزالوا هدننب یرالّمم كورعو دیز

 یرب ره لورعودب ز بولو یعوذج كنساسیّزم لورجهدنرزوا را وید لوابولوالصتم

 ندوورعو دیزراوید لوا هسالوا یر هن ید كنسکیا بودیا عازن وید ردمکلع راوید

 زاغلواعفرندنراویدیعوذحلورع نک هدیز # باوج لا * رونلوا مکح هنسبقنق
 یوا ر لا وذف طواخا یفرط یف عب لا ناکولف ع وذج رخ الا و عیب رت اهدحالولو |
 مجرف ىلاعت هللا هجر فسوب یبا دنع اذكو یلاسعت هللا مهجر حاملا ذماع هیلع و
 ءاننلاب وهو عیب زلب لامعتسالا ؤا لامعتسالا دی اهم لکل و ]و ع و ذا لع لاصتالا و

 رخ الا عودح عدریال هنا ال | اهعءضو وهو عود لامتسالا لع قیسا ۱

 -.( نوفللاو سداسلاق نیلوصف ) ۱ ۱
 وزع هدکد سا كلی رعتیراوید ل وا دیز هلغلوا جاتح همت EE دنروصوپ ۱

 زالوا هک تاولنا# یرولوارداق دعنم ی دیز هجو رغب

 یار طو شاط هدقدلوا مدهنم یراوید كم نالوا لصتم هنسباوح لورعیراج ادیز
 روماح هدنگا یسنلوح تورک هتسالوج ۲ رعیحالصا راویدبولکود هنسلو> ور ع

 هدنګا یساوح ب ورک هنسنلوح ورع: دی ز هلغمالوا نک« هدا ندنسلوح ب وراق
 یزاوند هورج + کاخ هشلب ۱ منم نا هدکد تسا كعا رعد یراوبد ب ورااق روماخ

 دور و نذا هد ز هفیابوراقروهاح هدنګا بوربک هکیلوح نوجا كعيا ريع
 رواوا *باو ا٭۴ یمرولوارداق هربج وید هليا رم هليا كلام

 كلذ ىلا هل لسسالو طراح نیطب نآ هبحاص داراف لحر رادق ههحوو طداحهللحر

 راد ین نیطلا عقوو طاخا مدهنا وا لوخدلانم هعنع هبحاصو هراج راد لوخدباا
 هح داراق هراد ف ءاهیرحم هلوارادلا بحاص هع نيطلا لبو لخدب نا داراق هراح آ



 دیک ۳

 ج نذُأب نا اما رادلابحاصلللاقیف هعنع وهو هرادلوخدبالا كاذهنکبالوهحالصاوا
 هطظنو یلاعت هللاهجر ثیللاوبا هیقفلا ذخا هب و هلاع هملصتنا اماو هکلم مطصاو لخد
 رم هعنع مرکلا نت اصو هلا جاجع لحرو ناسنا کف ضوح یف ناک ادا ءا لا اده

۹ 

 AE ىا نذناوا لا ءاملا جر نا اما هللاقف همرک ی لوخدلا

 ۱ ( ناطیطا لوایف هیزازبلافن اذکو صلا نم "ین هیج لاولاو )
 أ هطوا هنساوه كماع قی رط لوا دیز"ب ولوا یکلم دی ز یناج یکیا كماع قب رطرب ۱

 نکیغوپ یررنض هپ هنسک بوک هجازمالب هرام ندنتلا هلفلوا مفنم هطوا ب ودیا انب |
 a هلخلوا بم هنساوه ماعنب رطدرح یراوشموق هادی زا

 ز زالوا # باوطا ٭ یرارولوا

 ۱ لات ماعلا ی رطابضیالواسهنب قیرط لص هل تب نا دارا ةرسب و هنع نآ راد هلال
 ا هعنما ءاتلالیقناو همدهاالف ءانلادعد دحا هعصاخ ناو هپ سیال یلاعت هللا هجر دج |

 ۱ (ناطیلایف هصالخل ایف اذکو ناطیحا لو اف هیزارب ) ۱
 < رخآ عون #

 هب هرام هدکدتیا جارخا نیشنهش هنیرزواماع قیرط هرزوا ت داع بودیا انپ لزم دیز |
 و ندنر هرب هدنراقدقج هقاقوز زمناوسن درح را هنسک جاقرب نکیغو یررض ||

 ژزالوا *باولا#یمزرولوا ر داق هکمردتیا مده ییشنهشوبد
 | ی اککا یب قرح ل زانم نالوا هدنفارطا هرکصندقدلوا قرتح لزم دنه هدش رح

 هغیدلوا لرم تارخ هدنس اتروا رب رال رارود نم هلکماعا انب دنه ب ودیا »

  ژزالوا # باو ا٭ یزرولوا رداق هربج وید هلباانب یکلزعم ژزالوایص ۱
 نیشنهش هنب رزوا كصاخ قیرطنمسنران دا E دذ

 زرولوا * باو لا * یزرولوارداق هکمردتامدهنیشنهش یابرا هسلباجارخا ||
 داصلا مضو ءارانوکسو ملا مضب انصرجوااباربموا افینک ةماعلا قی رطیف ثدحا نمل ||
 طفاا نم جرخ عذج ليقو بازملا ليقو جربلا هانعم لیق لیخد وهو نونلاو بنا ّ
 قب رط یف ندحا نمو سانلاب رضي إل نا كلذ هعسو اناکدوا برملا ق اک هلع ءال ۱

 هن دحا ولف مهکلم هلال الوا مهب رض ءاوس هاکرمشلا نذاب الا هعسیال ذفان ریغ هصاخا ||
 هضقن دحال نوکبالییحاعدق لعحدقفالاو هنادحا ع اذا اذهو هضةن لک !ناک

 ( قیرطلایف ث دح اعق یناتسهق ) یداملایناک ۱
 یراتنشنهش ییدق هدصاخ قیرط لوا وزع دیز نالوا یراازتم هدصاخ قب رطزرب |

 هرکصندکدتیا رو ره هنسنوآ بودیاب لوالاکننیشنهش دی ز هلو ایر هدعب بولوا |[
 [لفالاکت وبد رولوا شاوا ثدح هلک انب قارحالا دعب یبشنهش درحم ورع الاح | ]

THرزالوا *باوم ا یعزارولوا رداق هکمردتنا م دهنیشنهش  ! 

 | یس هلمط بولوا شغنازوا هنب رزوا یس هصرع ؛لورع قع ندمدقیغاصص كنلزتم كدب زا
 ۱ ؟دصرع یس هلمط كغ اه هرزواررح هجو دیز ل نکیسلک هقا هنس هصزع لورع :

 هک هروب نم و

1 
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۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 



۷۳ 
 ۱ هعضوم رخآ ییوص كغاصوید ر ولوا شلوا مب دمع هاکلک هقا هب رزوا روا
 | رداقهک ان نیشنهش ر ارب یعاحص هني رزوا هروب رم هصر ءزرسشندا ل ورع تودناارحا ۴

 زالوا # باو لا # یبرولوا |
 | ىج ندعدف ب ولوا شغازوا اعم ورع یراج هن رزوا یس هصرع كلم لدی زا

 ۱ تودیآتادجا انب هدیتلا ی اعم هني رزوا هصرع لوا دی ز الاح نکیشلک هقا ی ر هلی

 | هدنتاا معاعص درح ورع هسالوا علم هننا رج لوالاک كنیوص یعاصص ورع نك

 رداق هکمردتا م ده یسانب هدیزژ بولد مالوایصار نککیدتا ثادحا ۳

 ۱ زالوا # باولا # یرولوا ۱
 | لفسلا كلامدارا یلفسلا ىلع ىلعالا لیسمو لفسارخ لاو یلعاامهرحا ےس نیراج ارادا

 بارلا فرط ىلا ءءام لبسي نح هبلا طب لب هعنم لع الا كالو كلذ هلا ىلع ىب ناو ااه العا |

 ۱ ٠ (ناطیلا هیزارب ) (
 ربع "هلیطتسم هکس نالوا هشه ندنیع بناج هدنلفس كن هلیطتسم "هذفانربغ هکس 9

 ۱ ك رم نکیغوبوبق یربغ ندنروبک لدلاخورشب و رکبو ورو دیز ندعدق هد هدفان||
 | نالوا هد هذفانربغ ر نا یراوید بولوا هدقان مع "هلیطتسم هکس لوا یسوف ۲

 يديلو راروب : ره سابادا م كاش: ند هذفانربع "هصشنم ۳ بوحآ وق هدیراود دلو || ۱

 زرولوا #باوطا # یمزرولوا رداق هعنم ا

 امشلاو نیچلا باج نم اهلفسا ی ةذفامغ لب وط ةکس یلاعت هلا هجر یشار لا لاق )۱
 ۱ هقبقرا نم هراوج یلعابا عع نا ةكسلا لهآ نم دحال سبلف ةنفانریغ ةلبوط ةقبقر

 (ءاضقلاباک نم شلئاسم ین هیاهن) اهبف هل حال
 4 رخ عون *# ۷

 ندنر هرهل یعدق *!دنهیروش ماع قب رط ندن) هر یکیدتیا ثادحا دنزم دز ۱
 هد یس هلاوح هدیز دنه هسلوا یس هلاوح بونیروک یعضاوم ن الوا ن تولد ۱
 رولوا تا هرداف 4 دردی 3

 سفق هک: ) هرجپ هلغلوا هدنرزوا م اع قی رط را هرپ كنس هدنه دیز هدنر وصوب |
 یوقسفق قلا هلب وا نرو ندندرآ سفق كعضاوم نالوا ناوسن رقم هدکفیدوخ ||

 زالوا #<باوطا یرولوارداق هعانتماندعفدیسهلاوجبولد

 هح راخ كل مه ورک یراج ندنرا ه رب ی هطوا یکیدتا ثادحا هدنل زم كدر

 ردام هربحولدتوط هژاوح هدیز ورع هسلوا یسهلاوح هن را و

 . زالوا *٭باوجلا ۷ یرولوا ۱

 i TEE هدنرا هطوا قلعالس لوا ورع هرکصندنروره هنس جاقرب هدیروصوب ||

 لوایبولوا ثداح ك هرب هطوا كنسو عدق مر هطعوا قلمالس درج هدیز ورع الاح ۱

 يد توط هلاوحدوخاب تامق یی را هرم هلکیا مرح بودیا ناکسا ناوسن هدر هطوا ۱

 زالوا * باوا * یرولوا رداق هر

 ندا نیش رش نیمرح یا کاک و هرب یکیدتب ت ثادحا هدنزیم كدیز ۱

 وکالو ۱

maدا  URINEتست یر رو و نت بت صوت  

 د هی رف نود

 ی
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 دلوالب ورع نالوا فرصتم بونی روک یس هطوا راکب ن ایلوا ناوسن رقم هلا نیتراجا

 لوا رک هرکصندکد با میلو راجا هرکب هلی نینراجا یی هطوا لوا یسبلوتم هدقدلوا توف
 یعضاومنالواناوسنرفم ك هطواند هرکب لو هدیز رکبالاخ هسلباناکسا ناوسن هدهطوا

 زالوا *باوطا *یرولوا رداق هربج وید توط هلاوح هلکنروک
 یعضاوم نالوا ناوسن رقم ورع یراج هلب را هرب یکی دنیا ث ادحا هدنلزنم ل دیز
 | یعضاوم نالو | ناوسنرقم كورع ندرا هرب لوا هلغلوایس هطواعفنره ورک هدنندب
 | ثاوسف رقم ورع ن در هرب ل وا الاح هلکدچا م ده یب هطوا لوا ورع نکی فروک
 | توط هلاوح قوا هلیوایدیا ث دح هرب درح هدیز ورع هسنروکي عضاوم نالوا

 زالوا * باولا * یمرولوا رداق هربج ود هلبا راوبد یکی را هربهب دوخاب
 | نالوا ن اوسن رقم كنبدوهز ورع یراج ن در هرهن یکیدتبا نادحا هدنلزم دیز

 ۱ هبیدوه؛دیز هدکدید هلپاعفد ېب هلاوح هدیز ورع هساوا یس هلاوج بونیروکی عضاوم
 ۱ ۱ زالوا ۴# باوحملا ٭ یمرولوا زداق هعانتما اعرش ود زالوا هلاوح

 _ هنم حصإالو تادابعلاب ممؤيال هنا الا لسا کک یذلا مکح )

 ( یذلا ملکح این هابشا )
 هلغلوا یس هلاوح هنعضاوم نالوا ناوسنرعم ورع ندنرا هرهب یعدق كنلرم كد ز

 | مده یی هدرپ هننش هرع لاح نکیشم واعفد هبا. هدرب دن هدنرزوا یراوید ورع ندعدق

 3 رداق هربج وید توط هلاوح هکی ر هر ګپ ریاغم هعیدق هدیز بودیا
 9 زالوا * باوا ٭ یرولوا

 | کلم ف فرصتلا نم عنعال هدنع نال یلاعت هللا هچر مامالا لصا فالخ ىلع اذهو )

 ۱ ےھجر یراخ و طب اثم دحا هی و عنع یاعت ها دجر مساعلا ویا لاق هرغل صصا ناو

 مامإلا لوق ىلع یتفب هلا انذأتسا نع و یواتفلایف لاق یلاجت هللا

 . ( راع ندح نيف ناطي اف هیزازب)
 یراج هدکد تسا كتلشا بوپاب دیز هدعب بولوابارخ هنسجاقربنمرکد تآیعدق كدیز
 ۱ هعنمیدب زويد مرولوا یذ ات ندنسادص درج نکیغوبیررمط بولوا دیعب یززم ورجع

 زالوا # باوا ٭* یمزولوارداف

 هرکصندفدحاومف هنفرطماع نی رط بوياق نسوق نالوا هدصاخ قد رط كازم دیز

 یتسویف یعدق لواورع هدعب بودیا ملست و عیب همولعم نع هورع یروب زم لازم دیز
 .هورجرکب نالوا لزم هدقب رطلوا هدکدتادارع كلشا هنلزبم ندصاخ قد رط بوحآ

 | یعرش هخو رغب یورع وید ززالوا یضار هکفید>آ كنسالاح هل غامق یب وړ لوادي ز درع
 زالوا *بتاولا # یرولوارداق هعنمندک شا بوح ی وبقلوا

 رخ ةكسىف عدقلاینرادلا كالت باب ناك دقو ةذفان هکسیف اهبان اراد لحراا عاب اذاو )
 | لهارقا نا رظنب تالذ نع ناریجا هعنمو كسلا كالا اباب حقي نا یرتشل اداراف ةذفان
 | كلذ منا مبابال ناك و عيابلا ماعم عاق هلال هبرع و هحل نا هلف بابلا الذب هکسلا

 هم بالا

۱ 
| 
۱ 
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 ( نیو نا هب ذا ) تمانع لق ا تک با
 هک الامو هيلعربحاموالامو ناقالا هنع عنيف بان #

 یعضاوم نالوا ناوسن رقم لور ع یراج هدقدقبح هن رزواكنح اغا توتنالواهدنلّمم دیز
 هدکدتسا كمرشود ننوت كح اغا هدعب ںودیا ربخ هعفد حوا یکنا هورع دی ز هاکشنروک

 زالوا # باوطا # یرولوارداق هعنم یدیزورع
 تاروع ىلع ملط اهاغترا اذا یشل اافاهناصع عاددقو داصرف « رم هراد ف ۳ لحر

 راتخبا هناعق او یدهشلا ردصاا لاق كلذ نم دستای یضاقل ىلا رالا عقرب . لاف راطا

 نيف ا نيب عجاذهنالمهسفن اور تسد ج یح ناتو ا ہص ءاهترالا توو مهر یر شمل انا

 (هیداع) كلذ هل ناک منل | یصاقلایآ رنافیضاملالا رال اعف ا لعف ل ناو

 هلراهتا هلک کا س رغرامسا هدنس هصرع هعاو هدنب رق ق رخ كننمرکد اع دز

 رداق هکمر دتیا عفد قب ررض هدیز ورع هساوا بب ړرض بودیا قیبضت قرج قورع
 ر ولوا ٭ باول ا # یرولوا

 بابرالررضال ذا هتفاح لع سرغینا ناتسلا برلف لحر ناتسبیف یرج موق رهن)
 .( ۳۵ ین نیعلارون) منع هیهرهن قضی ناب اوررضنول ییح هیفرهنلا ۱

 عیجیس هلخاد کالری هدن رلکدتا ماتینقایلزام یرافدلوا كلام 2۶ رسالا يلع ورعودیز

 بودیاماسأقا هرزواقلوالورع هلیقفارعو قوقحیس هیجراخو دب ز هلیقفا و قوقح
 نکم ارجا هل رطرخ الاح بولک هقآ ن د هیج راخ ن دع دق یزیزاک كن هیلخاد

 ید ز ورع هدک دا دارم ارجا لوالاک ن ند هنحراخ ی زر راک كن هلخاد دیز و

 زالوا # باوطا # یرولوا رداق هعنم

 | ناف منعا اۋلا او رخ الا كلم قیرطوا لیسف مه دحالو ےھنو ۳ ناو )
 || ناکمالر الا ببصت ی لس و قرطتسبنا هل سل هنعلسملاو قد ریمل کما

 ۱ و ء ناو هرورضالب ةعقلا | لیمکتو هکر شل اا مطقوهو هنع نجس ها نعم قق

 دحاو لکل ن e : هجو, ع ناتن و حیف یا انرک ذاموهو دوصقل ا نال ةممعلا

 || رالف لتا تب رطلا فرص نکما نا هنا هلصاحو اقیرطو اليتم هسفلل عج نا
 جسهلالو قولا لخدیال قوقلا کوا قوقل ارکدی ل ناف رکذ ی لوا قوقل ارک ذی نانم
 || دک ناو هعسقلا عسفیالو قوقحلا لخ دب نتا رک ذ ناف نكمل ناو ةا

 هفص اهبف و نيلجر نيب راد هتروصو ةعسعلا جيو قوقطا لخدن ال قوقطا
 باصاو امستقاف هفصلا رهظ ىلع تببلا رهظ ءام لیسمو ةفصلا ىف تبلا بايو تدبو
 || ارکذیلوفحاسلا نم ةعطقوابهدح ال تیبلا باصاو ةحاسلا نم ةعطقوامهدحالذفصلا
 | هد ق هءام زین دا نیا پا ار یاب حاصو ملوتی ,لح

 [ 26 اولک طرشءاوس كالذه] سدلفناک اک هءاملیسی وهلاح لعهفصلا نمرع نا داراف

 اناک ناف لسمالود یوم رک ل ناو كلذ طرشي لوا هلقوقح لک؛باصاام هل نا
 صلی ناو تاوخ یی ها اهدا لک ناف



 قانعا یب و دنک ق جا ورع بودیا لتقو حرج اد هليا هحراج تلا قتعم ورع دیز
 هکمردتیا ص اصق یدیزیشب هسلبا لرب یرشب ییغوا یشادنرق نی ویال كلرکب ن دیا

 رولوا ٭ باو لا # یرولوار د اق
 یلاعتهلاهجر دیش دنعو هما امهجر اھدنع هنمیرصنعب یوم اربغ ث ثراو هلن کی لناور)

 (تااننا نم صاصقلا قشس؛ایف یوضر طیح) صتقیال
 صاص+* باو لا #٭ رولوا مزال هندی ز هسلیا لتقوحرجاد ع هلیا هحراجتلآیدنهیمانادیز

  (تاانطانم رحالا قتلم ) هعرفب لصالا ال هلص اب عرفغلاو )
 ورع بودبا حرجو برض ادع هلی بک یاصع رولوا رعت هب وص دنشاب ورع دیز

 صاصق باوم-ا# رولوا مزال هن هدی ز هسلوا توف ار اتم ن دحرج لوا
 إل هلقحا تل قیطیالیذلارییکلا بشم اوامیظعلا رب لا اموصعم اناسنا لتقادا)
 هل ےھجر یعفاشلاو اههدنعو روز نرد لاعت هللا هجر هعبنح یا دنع صاصعلا

 قافتالاب بجي صاصةلا ناف بشخخاوا رجلا حرج ناف حرج اذا اذه بج
 (فوقولا ةفرءمف یودر)ا فشکن م الفن هیردق)

 هلیدصق قامروا یورع ی دی رج نالوا یروسیوادیز نکرانیوا دیرج هلیا ورع دیزا
 ن دحرح لواورع بودیاحرح یتشاب و تباصا هنشاب ل وزع دیرج هرکص) دق دنآ

 رولوا مزال هن هدیز هسلوا توفارنتمنیدامشلاتبولوا شارف بحاص
 ۱ (افنآ سهام هباوح ےھفب ) صاصق # باول ا٭

 صاص ی دیز یس هثرو كورع هسلبا كل الها بوقاب بو هشنآ یربفص و رع دی ز
 زرواوا # باوطا#یرارولوا رداق هکمردتیا

 (تاانلانم صاصعلاق هساح) صاصقلا ىح ادع رانلاب هقرحاولو)

 ورع بولوا هربشک تعاج هدنرلب رق هدکدتبا موه هليا هحراج تلآ هنیرزوآ ورع دیز

 هجص ورع نکیا ررةمو نعتمصالخو ثوغو قوم ند هروب نم تعاجب هسا هس
 مزال هن هو رع هسلبا لتقو حرج ادع ی دیز هلب رح تلا ب ويعا

 صاصق ٭ باوا »< رولوا

 هب لتف هدیدحم هلق ناو هل هل حاضول توغلا هب ناکم ا

 (صالاو جاهلا لتق عسي نمف هاخراتات)ةلقاعلا ىلع ةیدلاهيف بج حالسرغب هل ناو

 ندشنآ دیز هلب رلعا ءاقلا ةا نایلوا یعاطتسا هجورخ ىح رغد یدیز راهنسکح اقر

 ٭ اولا # رولوا مزال هب هرهنسک لوا هسلوا توق اف رم تویمافح

 رارونلوا ص اصق یس هلج
 رغضلا عمال اف هللاهجر دم لاق هللا هجر هفينح یبا لوق لع یوتفلاو یرکلاینو)

 2 هتفرحاف اهنم حو رطا میطتسیال ران ق هافلا وا ان ادا اهف اعلاف ارونت یج اذا

 (تانادش با * نع ؟ف هبناخراتات) صا صقل بم

 لتف و ح رج یورع بوت 1 2 هنبرزوا ورع یکتفنول وط نوح لتف یو رع دو
 ۳تا

 96 دک دنیا

 اس



0 ۶ 
 »)سس

 مزال هن ه دیز هسلبالقیخد یرکب بودیا ذوفن ن د ورع ینوشروق كنفت هرکصن دکد سا
 ۱ تيد نوجا ركب صاصق نوعا ورع * باول! # رولوا 7 "

 یاثلاق ةیدلا هتلقاع ىلعو دع هلال لوالل صتقب اناخ رخآ ىلا همهس ذفنف ادع یر )

 ( سللا نود دوقلا نر ر د) ًاطخ هنال

 لر ی دنه یس هجوز قجتا ورع بودیا لتقو حرج ادع هلبا هحراج تلآ یورع دي ز
 رولوا * باو لا ٭ یمرولوا هرداق هکمردتا صاصق ی دی ز دنه هسابا

 هجوزوااجوز ناک ناو صاصقلا هبالو هلف لوتقلاثرب نم لکی اهرب نه صاصقلایلب و)
 ( تابانلا نم ص اصقلا بجو اعقرر د)

 بودا بلص هلا تاغ ال یورج نه امص دیز ن الوآ یطب اض هدلر رب

 یو یو EE رولوا مزال هب «دیز هسلنا لتق هرزوا هجو وب

 صاص ه دنرتف ۱ ۱

 هسابسمامالا هلتقب داتعااذا هنکا هللادجر ةعينح ییادنع هیف دوقالف تاغ الجر قنح)
 ۱ (اصلم حلا تانانجنم) دوقلا هيف امهدنعو

 وا دری رک ییغوا ربغص ور بودیا لتق هلیالتف نالوا صاصق بحوم یورع دیر
 صاصق ی دیزرشب هسلبا رت یرشب یع نر وبال بولوا توف نیدلوا غل اب رکب هدعب

 رولوا *باوج لا #ییرولوار داق هکمردتا

 اغب ولطتب ریهشلا مساق هلاسر نم) هل یصولا هيف لخدیالو تروي صاصتلاو )
 (الامو ثر وب اید

 صاصف بجومنسیدی ز ن درکب ورعیسادنرف را نی وبالی راو مصح كلوتقم دیز |
 | هند تماقا هنس اع دم ورع نودیا راکنا رکبو یوعد وید ل دا لتق هليا لتق نالوا

 رب ی دنه یف هلا رش یلغوا ی رلبراو ارصح تولوا ت وق ورع نکیا هدند دص

 *ل دلبا لتق هلا لتق نالوا صاصق تحوم نس ی دیز ن د رکب دنهو شب ه دکد تنا

 كم دیا ت ابثا هرزوا یعیرش هجو یب راع دم دنهو رش هسلبا راکنا رکب و یوعد وید
 زرولوا ۳ شناور یزرولوا رداق هکمردتنا صاصق یرکب

 هشا درو اههذح | تام مع ۶ من صاص لا تراصو هرلصل نا لرو تاماذا لوتعملا)

 (تانانا نم ۷ یف هیناخراتات ) هتبا یلا لوحتب یئاثلا تیلل ن اکر اغ
 ن د دنهو ی دنه یس هجوزورع بودیا لتقو ح رج ادع هلا هحراج تلآ یورع دیژ
 رکبو دنههسلبالرتیرکب یشادنرقرا نب وبالو یب هجیذخو بنب ز يرا زق هریفص نالوا

 زرولوا *باوطا * ییررولوا ردام هکمردنا صاصقیدب ز نیدلواهغلا رار خص

 هدنع ءاعذسالا ةيالو رييكلل نا و رغص نيب ناك اذا ص اصقلا جرح اذه ىلعو )
 ةغدح ىا لوق جحا وریفصلا عولب رظس و كلذ هل سال امهدنعو

 مزال هن هدي ز.هسلبالتقو برض ادج هليا هحراج تلا [یرشب ورکیوورع دیز
 صاص * ا ا
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 یجدرکب نکیا هدنددص كمردتا صاصق ی د ز دنهو رکب هدکدتیآ لر یدنه ی زق

 || نس هصج ندنید لورعدپ ز هسلیالرت یدیزو یدنهیشادنرق زق نی وبال بولواتوف
 زالوا ۴ باول ا٭ یبرولوارداق هکمردتبا صاصقیدب ز بویلادنهنکرری و هدنه

 ص اصقلا لب لبق مه دحا تاج هلتق اوداراف نورخآ ةوخا هل و هاخا لحرلا لتف اذا )

 ِ لا تورخ الا دداا ع ھن شب یری لاا ناف لنافلا بس ثراو هل نکو

 5 (تایدلانم هناخراتاتلا اذک و صاصلاق فتت )۰ هولتش

 هک تاندلا باک ۴

 یعرشیهردرب OT نو وات رمز کد زوی هدنالماعموتاعایباننامزیف
 رد هجا نوکیا * باوحلا ۴# ردرادعمه ییدتالحر ند دخا دی دح نالوا

 رد رادعم هند ها رولک یعرس مهرذرب یزوفطنوا ندشک ید تالحر

 رد هجا كی ناسشط زوي # باوجلا ٭

 | دانید كي ندنوتلا * باو لا رد هن یعاونا كد و رد هن قید كلجر نانلوا لتف ءاطخ

 رد هود ددع زوب ند هود مهرد لب نوا کک

 ضاح تش و ضاح نیا # تاوطا ۱ رولىر و هود هزوک ن هسلر و ند هود هدنروصو

 رولب رپ و هود ددع رشبمرکی ند هعذحو هقحو نوبل تب و

 (نوکذلا ی رافغلا تم ) ضاخت تنب كلذكو هما تلج یا لیصفلا وهو ضاخلا نب
 اکا یف ؤرافغلا مح *) قحرکذلا و قاقحعجلاو ةعبارلا ةنسلاف تنعط قلا یهو ةّقح
 دلو نوبللا نا 7 قناررح) هساطاق تلخدو عب را اهل ام هعذطا (ةعاسلا باق

 نوبل تنب ىالاو ةفلالا ف لخدو ةبناثلا ةنسلا لمکتسا اذا ةقانلا
 ( نیل های یرهوج )

 هدنشا رجاق هعذج و همح و نوبل تب و ضاح تش و ضاخت نبا هد هروپ رم تروص
 هتشات کیا ضا تثب هود نرک هنشاب یکبا ضاح نیا # باوا ٭ رد ر هود نالوا

 هود یشید تکه شاب ترد هعح هودیشید نربک هنشابجوا نوبل ت هود یشید نرک

 رد هود یسد نریک تشان س د هعذح

 ھرد كس نوا #<باوطا #۴ ر درادقم هن ندشک د کالحر

 ضرف ہر عش شد یطارق ره # باوا رد 4 یعرش مهرد هدیروصوب

 ردطارمق ترد نوا نائلوا
 ی رک ادهو تارمعشسج طارهلاو اطارقرشع هعب را مهردلاواطاریق نورشعلاقلا

 (ةوکزا یف رافغلا ع )تاب ) تادلا ریدقتو رهلاو ةقرسسلا باصنو ةوک را فيش لكف

 ( الامو ةي دلا بجو يام باب #
 هليا فاح: د رکب بو دیا هرب هرق و سکی نب راکک و برض هلبا قمع وی یور# دی ز
 هن هرکپ و ورع هسلوا توف ارام ندب رض یکبالوا ورع بودیحرحو برض هنی رب ابق

 تید ۴# باوا ۴# رولوا مزال
 دو ۳]



 .دصح و رکذ دیز هسلیاعطق ندنلبید هیلکاب ینینیصخو ی یر د دن ز هليا هر طسا او

Kor $# 

 | رخت الاودرفنا اذا صاصقلا هبلع بجا م امهدحا نالجر لجر لتقی كزشاولو ) |
 ءاصلاب رخ لاو فیسلاب امهدح اوا دماعلاويطاحللاو بالاوینجالاک ةيدلا هيلع ب نع

 (تابانلا ینیدادعلیرودقحرش ) ةيدلا سج و صاصقلا جال هاف

 مزال هن هدیز هسلبا لتقو حرج هليا هحراج تلآ یورع هدنلاح قونج نون دیز -
 تند ٭ تاوطا ٭ رولوا

 تانامض ) هتلق اعىلع هی دلا بجوت 7 ءاطداک سفللا ین.ادع نونجلا و ىصلا ةبانج )

 . .(ناعصلا ین هیلیضف
 وبدرپ و ندکلام قید هرکب یساباب لد ز هلغمالوا یلام ادب ز یس هثرو ورع هنوصوب ۱

 ر زالوا # باولا 6 یرارولوا رداق هربج

 انطوصموا ادوحوم ناکنالالا تد نه ةيدلا ىطءعد لاو برعلانم ها دلقاعال نمو (

 هنایدهارا لاقو املطم یناجلا لع هنا یلاعت هلا هجر هفینح ییانعو ینالا یلعف الاو
 مهلاوما توب و تعفترادق مهانتلا هجرو تبفدق اهیف راشعلا نال انامز ف ىنا ا ىلع

 ۰ ( تادانلانم لقاعلاق یناتسهق ) تمدهنادق
 ج هني رزوا هل تی نیا هات لتف یدنهو هح ه اف بورک هنلزمم ك دنه دیر

 ارم تید #باو ل ا۴ رولوا مزال هن هدیز هسلوا توف ند هص لوادنه هدکدتیا
 دیهردكبشد ٭ تاوطا * ردرادقم هن ندشک ید تارا رج هدیروصوت

 دید امه فو منم تاغ ههحو دلح سوا هدف تا ناسا لع حاص (

 ( تابانلا لواف هیزازب )
 || دنه هدقدلوا لئاز ىلقع لدبز بورګا هیوداضعب ر دیا هلازا یلقع هدیز یوژ دنه

 ۱ ت 5 ۷ ب اولا رولا ی درب نوجمایسکیا هسخ وب رول یعددررب ندده نوحما

 ۱ هلماک تدر چد نوحا قییصح هلماک تیدرب

 || نییننالاق ةيدو رکدلایف دید تاد ثالث هيف هتیط تطقسف لفسالا نم هرکد عطقولو)
 (تاددلانم ۳ یفرخآین هصالخ ) ها ف ةيدو

 اضتقالایدل نوح بید ًانیورع هلغلوا یل عم كرخص ورع دیز نالواهفیلخ هدتکمرب
 ترض هنب رزوا یرمط هاش ورع هلبا كنکد داتعم فالخ ب ویا بیدا هليا برض
 هسلوا توف ارتأتم نیدامللاق ب ولوا شارف بحاص ندب رض لوا ورع بودبا هر هرقو

 تد # باو لا # رولوا مزال هن هدیز
 ا لاق هبرضنم تاخ نیا بر اذا فّربصاو دات بالا ایفا ادا لا )۲
 ۱ عضوم ی اداتعم اب رض هصووا هبا نذاب هپ رص نا یلاعت هللا هجر لضقلا ن دج

 ( هانع٤ نمو وی غاغ ت تانامص) نمض داتعمربع هبرضناو نصل داتعم

 نس ند دیز یس هنرو راس ه دکدتنا رت نس هبرو راس و یدیز یتوز بونلوا لتق دنه
 هبرورت اس هسلبا راکنا دی زو یوعد وید كدلبا لتق هليا لتق نالوا تید بجوم یدنه |[



> 
 ۱ یسهصح ندتسد ك دیز بوتلا امامت ن د دیز قید دنه را هسلبا هنب تماقا هنیزلاع دم

 .  رولوا مورحندنارممدی ز رونلاامات ٭ باوا #یزاه وا هسخوب یرونلوا اقپا
 أم دقت دقو ءاطخ اما و دما هش اما وهف ةرافکلا بوجو هبقلعتیذلا لتقلا اماو )

 اهلک هروصلا هنهیف ثاربلا نم E مرح هیقف تانان ا ب اک یف الصفم هنابب

 / ( ضلآرفلاف رافغاا ع (
 از هننکلواو دیز كريد لوا نکرارکید بوریدلاق ییکرید كن هنیفس هلبا هنسکحاقرب دیز
 | دز ندید كدب ز یسهنروهسلوا كالهدیز هلکم سود هنیرزوا لدیز بوناشوپ ندنرالا

 ۱ ۱ رداق هغلا ندر هنسک لوا ییادعام ندنشود هس هصح

 رارولوا ۷ باوطا *# ییز رولوا
 ۱ ناکه دحا تا مه رفح مهیلع تعقوف ارب هل نورفحم طهر عب رار لزا
 نب تعءقو ملا نال اهعبز طة و هب دلا عب ر نیق اب !lJ نم دشلبلا دحاو لک لع

 ۱ عابرالا هلت بجو اعابرا مهلع هیدلا ع زوتف اتیا رشابم تیلاو ن رشام اوناکف

۱ 
 (دجسلا ین ندح اي هناخ )

 ن دلحم لوا « دعب بودیا لوژت ه درملا دی دش لحرب هدف رمش 3 > قد رط ورع ودیز

 ولغاب هرزوا هجو لوا ب وراص مکحم هلیرابانط هنب رزوا ل ورع یرداج دیز نکر اقلاق
 ترارح ب ویم هلوا ص الخ ورع ه رکصا دکدنک ب وغارب « دشنک « دلاح ینیدلوا

 تند #* تاوطا * رولوا م زال هر هدبژ هل وا توق هدنکا ارداح ندیم

 سعشلا رج > نم تأم ىح صاخب إف ط.د مولف سعشلا یف ا رطقق طولو (

 (ةبرهظلا نم الةنلتقلا ف وانصا ناعصق هلصد ( دطلعلا هندلا هلع

 بولوا شارف بحاص ندب رض لوا ورع بودیا هرب هرق و برض هلبا كنکد یور# دیز
 تید # باو لا # ر ولوا مزال هن هدیز هسلوا توف ارنأتم نیدمعلاق

 رونلوا لتق هسیا یت داع رکا

 هنمررکنول نك دوقال ادع لتق هنال مالا هيفو هركذامربغب هب رض دما هبش لتقلاو )
 ( اص ةباكلا یف یناتسهق ) رایتخالافاک ةسایس هلتقینا مامالل ن ناک لتقلا

 تباصا هربغص رکب ءاطخ بوی تباصا هورع هدقدن آ قوا نوجا لتق یورج دز
 ترافکو تید *باو ا# رولوا مزالهن هدیز هسلب ا لتققوآیرکب ہلکا

 امدا باضاف اضرعوا لسموه اذاف اس رحوا ادیص هنط اص یر ناوهو ءاطخو )

 لع "دندلا و هرافکلا هبحوم و لتقف لجر ىلع بلعنا اک ار هارح یرجامو

 ۱ (دنانلا ین راصبالا رپ ونت )
 من هن هد ز هساوا قرغ لا هحاسالب دنه ںودیا املا هیابرد یدنه دیز

 ارم تدد ۴# باوطا ۴# رواوا

 "هعاس + ناو ٌهیدلا هتلقاع لیعف تامومقواک بسرف لحد وا رك ف هنشسس نم هالا (

 ( تابان ا نم دوقلاب> وام نج ( هہف هبدالف قرغم :

 درو



 سسس

Oo rra 

 هورع ءا طخ یوشروق بولتا یشان ندنلعف هلدیز كنفت نکر دیا كيرحت یکدقت دیز

 هساوا تود اروتم ندنحرح و برما كيوشروق لوا تولوا حورځ ورگ هلکعا تاصا!

 تيد # باوطنا.:رولوا مزال هن هدي ز

 بلا دعب بو دیا حرج و برض یتغایا یکیا هلبلا یکیا ورع هلبس هجاص كنفت دیز

 مزال هب هدیز هسلوا هدنام لع هیلکلاب یغایا و ىلا ندح رج لوا ورع
 تددیکیا ۴# باوطا #رولوا

 لتقو حرج ادع هليا هحراج تلآنس یدی ز ندیمذ ورعیس هثرو هدقنلوا لتقیذ دیز
 تان هلبراتداهش ۂلرلیمذ شب و رکب ییرااع دم هرو بودیا راکنا ورغویوعدوبد ادا

 بد مته هلم السا فرش ندعوا لتف ورع هرکصن دکد تا کج هلبا صاصق اح بودیا

 تند ۶۴ با وطا * رولو مزال هن هورع هسلوا ۱

 اذکو اناسهاهیدلاف هلق نون ناک ناو لتقن هليل لولا ی مفدقادع اناسنالتف)

 هلتعم هملویلا عفدق رفاعل صاص رفاکدهشادا ۱ اذکو ةیدلاف هلتع اودهش منج 2

 ( تاباتلسا۰ نم ۱ق هیاتع) ذی داف ساف ۱

 دیر هسلبا لتف تودیآ تیاصا هورع ءاطخ یوشروق با. کیم هدص دیز

 رولو انا ولا یر زازا همزالترافکهدبز هک یر او هنس رو ت ورک . -
 ردقاتعایب هنبوم هبقر # باوخا # ر دن لتق تراذک هدنروصوب

 | ةرفاکال هنموم هلماک دیقر قاتعا یا ةفر قتع ءاطاطاو دملا هش ةرافکیا امهنراذکو )
 یا ءالو نی زهش ماص بوجولاال ء دالا تقو كند نع نج ناف تارافکلاراس فال |

 ` ( اصمم ةيدلاف یناتسهق )نیعباتتم
 هلبا كنکد هسنغایا ورع سضح رکب هدکدتیا مکح هلبا رب عن اعرش هورعیبضاق دیز

 توف یشان ندنا بولب رق یل: لورع هدقدروا هرب بوریدلاق یورع نوح كجا برض

 هرکب # باوا # رولوا مزال هنسبقنق ندرکب و دیز ید ورع هسلوا

 شاک هللوا عاج هرغص یللثم لوا بولوا هلورهم هدنشاپ یدب دنه یس هجوز هل دی

 دنه ذی هسلوا توف یشان ندنعاچج لدی ز دنه بودی عاج هذنه دیز نکیا لو

 هغلااماتنددب ز یرهم نالوا هدنتمذ دیزو سید دنه یس هبرو بولوا مور ن نداریم"

 زرولوا د تاولنا # ییژرولوار داق

 ناو هلقاعلا لبع ةيدلا بح هبنحا تناك ناف تنا اهل عم اجال ةریغص عماج لجر)

 (تایدلا ۰ ا حوا یعرهلاو ةلقاعلا ىلع ةيدلاف ةحوكتم تناك

 زد افهغلا هتسد دنیا اج ن رو ف ور و

 زالوا # باوطا # یرولوا

 روب هدا ز بولد روب اوه نکرروتوا بوروتوکه رس رسشنذا یسلو یرعص ورک دیرر

o gere 

 صصص ما.



{on} 
 a سس سس

 دنا ن د دی ز یتلبد كلورعیس هو هسلوا كاله ورع بوروتوک یورع بولک لس لغ
 رارواوا # باوا # یعرارولوا رداق

 ربعناف هسفننعربعمغلاب ربغ ارح یلولا نذاالب به ذا نم یا ارح اص بصغ نمو )

 وا اف هعم یصلا تاغ زاح م الکل نف هضراعب هناسل نال ابکح بصاغلا دی تبذل
 یف اک كلهم باذع لک یا ءامسلا نم طقست رانب یا هقع اصب تامناو e یمح

 نانهضاق یناک لاعناکعنمیدزناومء الا ینقرغلاودیدنلادرملاودیدشلا طلا لمس سو ماقلا

 (اصالم تایانلا ىف یناتسهف ) ةيدلا هتلقاع نمط ةبح شهنوا هربغو

 | نوصمیلع كم زوب ند رهن بوروتوکه رهن رپ بولا نسننذا یسیلو یریفص ورع دیز

 لورعهسلوا لاله بوشود هی وص ندنسهقرالدب ز ورع نکرزوب بولا هنس هقرایور
 زرولوا # باوا #یزرواوا رداق هغلانددیز قید لورع یسهبرو

 بوفار هدنحما هطوا اط یر غص دلو نالوا هدنساب یکیار بولوا هدنس هناضح دنه

 همزال هتیرزوا دنه ید لربغص هتسلوا كل اله بوشود هشنآ ریغص هلکتک هر رخآ
 ۱ رولوا # باول ا٭ ییرولوا

 مالا نصب رانلا ف عقوف یصلا تکرو تجرذف مالل ةناضحملا قح و ننس ثلث یص )

 (ناییصلا ةبانج ىف هينق ) نينس تس تنینعصیال ( ط)

 + رخآ عو 3#

 نکروللاچ دحهرزوا عرش هجو هلعرشلا ۶ ًاحیکحهدیز هلغلوا مزال برش دحاعرسش ہد ز
 - رولوا ۴ باوا # یرواوا رده یمد لدن ز هساوا توف دیز

 نکرولوارپ زعن هرزوا عرش هجو هلعرشلا اح مکح دیز هلغلوا مزال رب رعناعرش هدیز
 زولوا # باوتا# یرولوار ده ید لدب ز هسلوا توف دیز ۱

 ص الا اب وسنم نوکیف عرمشلاماب لعفام لعف هنال رده همدق تاغ رزعوا دح نم)
 (ر رعتلاقررد ۱ دفنا فتح تا دراع_و

 ی رللام و طبض ی رلک المار وللوا رعت رکا كنسيلاها هعلقر ن دل هیمالسا دحرس
 ر هنسکرفن ر دوش نالوا هنمان سم هدنرلکدتا موعخ هرفک ی رح نوجا تاراغو بهذ

 نوحما تراغ و بهن ین رالام كن هزوب زم یلاها اعم تولوا ل دکن هلبا را هرفک یب رح
 لتق یر هنسک ل وا هموقمم یلاها هلغمالوا نکم عفد هليا رخآ قدرط بودیا موعه

 ن دیلاها هنمان تید رشع قرع لها دوخاب هنمان یرلتید رزرو رم یرل هبرو را هلا

 را زالوا # باوبا * یمرارولوا رداق هغلا هتسن
 نم مالسلا و ةالصلا هيلع هلوقل هلتقب یشالو هلتق بجو افیس نیلسلا يلع رهش نمو )
 ادا هلتف مهبلع بحوف بحاو ررضلا عفد نالو همد لحا دقف افیس نیبسلا لع رهش

 لجریبع رهشاذا اذکو كلذبابغاب راص هنال ءىش لتاقلا لع بعالو هالا هعفد نک
 نوکی نا نيب فلتخمال و انب ال *وش هلتقب بحالف هنعاعفد هربغ لتقوا هلتقف احالس
 اذکو تانانلا ىف یعلبز ) تال حالسلا نالرمصلا ج راخ و رها قف راهنلا و لیلا



۱ OAV 
دی ز ورع هدلاح لوا تولوا فنر هلک ملک رفک هلک اعوط لقاع نم ديزا

 هسلبا لةی

 نکل زالوا ۴# تاوطا < یرولوا هبزال تند دوخا صاصق نوحا دیز هن رزوا ورع

 یکیدتیا لتق مامالا نذاالب یدیز ورع ردبعحسم مالسا ضرع لتفلالبق

 رونلوا بیدأت نوا
 میصنالف لقعلا اهتحص طرش و نامالا دوجو دعب ناسالا لیعرفکلا ةلكءارحا ةدزا )
 ریسلا یفعیادب)لمعلا بهاذ نارکسلا ةد رصمالاذکو لتعیال یذلایصلاو نونجلا ةدر
 یدهاز) همد خب دادنرالا نال هلع ئالو كلذ هرکه بلع مالسالا ضرع لبق هلتق ناف

 حرشیاکمامالا هیدا مامالا نذارغب هنم اوضع عطقوا هری هلتقزا (رمسلا نم ةدرلا ق

 ( ةدزاق رافغلا ج ) یواعطاا ۱

 هلا هحراج تلآیورع هدنروضح كرکب راو ارصح ندنتهج تبوصع كورع دیر

 یورگرگب نیدقیا رکح هلیا صاصف یضاق هرکصن دک د تبارارقاوید مدتیا لتقو حرج ادع
 زالوا # باو لأ # یمرولوا مزال هنسن هرکب هسابا لتقیدنکاصاصق

 هیلو هلتقل وا هدادنرال هلتف اما هنا معز و لتقلاب هدنع رقا وا ادع « ابالقنم یار نمو )|
 یسدقلا یواع ) هربغ ثراو نکی ملاذا هنمصتهنا هلاثش تالذنم نالا عیال ۱

 ( دبهارکلا نم تاقرفتلا عاونایف

 هليا رکب یشادنرف را نی وبال ورع هدکدتیا لتقو حرج ادع هلبا هحراج تل یورع دیز
 بولوا هدرخآ راد بیزو دنه بودیا ریش ز یسانا و یدنه یشادنرقزق ن والو

 همزال یید كدی ز هرکب هسلبا لتق اصاصق یدیزرکب نیدالوا رض اح
 ۱ زالوا ۴# .باوملا # یرولوا . : ا

 الماک اهن دحا 3 لکن تسنف یزرج ال هب رقلا وه و هس نال یرهتال ىح دولا (

 دلتق نكي لولو لتاقلل يشب نعصبال ءايلوالا ضعب هافوتساول اذهلو حاکللا ةبالویفاک
 ( تابان انم دوقلاف ییلیز ) نیقابلل اذکو ینجالاک نما

 96 نينللاف لصف ۶
 هضقنم یتدع هليا نینج ط اقسا هرکصندقدلوا هعلاحم هلبا دیز وز لماح دنه

 لاطایف بودیا ءاقلا یج نینج رب و تیم نینج رب همتا نیبئسم بوح ءاود نوع! وا
 نینح یکیدتا افلا ام ٭ ت اولا ۴ر ولوا مزال هر هدنه هسلوا توف جد نینح لوا

 ترافکو تبد نوحا نینج نالواتوف هدنآ یکیدتبا اقلا ایح هرغ نوجا
 ثالثىف هندلااهتلقاع یعفتامء اح اشنح تقلاف اهداو طعتسل ءاود تب ریش اما (

 ثرالو رخآ ث راو هل نکی نا بالا كل ذوا هلام ن كل ذف نکی ناو ةلقاعاھل ناک نا نینس
 دبع ةرذلاةدحاوةنسىف ةلقاعلا ىلع ةرفلا بجنانیم انينج تقلاولوةراذكلااهيلعو اش هنم |

 ء شالف ندنلا حالصا لحال دلا ناکولو یاو ا ناک ارکدامه رد هنامسچ لدعد هماوا او

 ( تابدلا نم ۲ یف هیلناولاو ) هنم ترتو اهیلع

 لاقتنا هک اب یئلث كتیدو هرغ دنه هدکد تیا بلط ند دنه امامت یدو هرغ دی ز هدنروص و



 ۱۳ کر

 زالوا # باوا # یمرولوا هرداق هکمامری و امامت ودر دیا
 | (۲۳ ىف نيلوصفلا عماج ) اهجوزا ةرغ اهیلعف ة دعلا ط افتسال هعلتحا تطقسا ) |
 دحاو ا اام ج نیبح ناک ناو رغ اسم دحاو لک وک نینیم نیفینچ تقلاولوا
 اراعا ةرغ تبا فو ةبد ىلا نف انیمرخ الا ایحت امهدحا ناك ناو ةرافکو باک ةيدا
 یتلتسم وهف ( تادانطانم نینا ةدد ف یوضر طیحم ) دارفنالا ةل ام عاتجالا لا

 ۰۰. (ثیدلا ین یناتسهق ) هل لتاق هناف ثراوب سبل هنال عطةنم
 نینسم بی ز یشان ندنب رض كادنه بودیا برض هلبا هد هننرق كلماح بنیز دنه

 هرضورپ نعت # باول ا# رولوا مزال هن هدنه هسلبا اقلاتیم نینجرپ دقلخلا

 الا رک ذ یج نینج رب یان ندنا بودنکچ هلآ یلماح دنه هلیدصق لتق بونپ ها دیزا
 رولوامزال هن هدیز هساواتوف جد دنه هدننشع بولوا توف لاایننینج بودیا

 ِ ترافکو تيد نوجا دنه لجر تید ن وجا نينج ۴# باوا #
 افلا هغضم هع طقرب نابلوا نیبئسم ققلخ الصا ش ز هلکعا برض یلماح باز دنه

 رولوا مزال دیدشرب رعت نکل زالوا ۴ باو ا۴ یرو لوا همزال هرغ هدنه هسابا ۱
 ند رض دیز هلک عمود دنه بودیابرمض هلیادیدش برض هنس هقرا تلماحدنهدب ز
 الا هسلوا توق لاطا رول نم نینح هرکصتدکد تا ءاقلا نینحرب هللا نیہا یسان ۱

 | ند دی ز یس هئرو هلغلواتبات یتدالوایح بودیااضعا كي رحم هدالولادعب كروب رم نینح ||
 تیدبوبد زاعلوادعیج هلکم اما توص مفر هدالولا دعب درحم دیز هدکدتیا بلط تيد

 زالوا * ناو * یرولوارداق هکمامر و

 هنالاضبةراغكلا هيلعوا رح ةيدلا هیفف تام لهتسا ناباح نينجا جرخولو طيحلاینو) |
 .هیلیضف تاناعص) رطا ی ةيدلاك ى يقرا قدیم نالاکول ء يعل اوة رشا م قحر غب س ةنال ل تاق
 عفريذاةغللا فيصلا لالهتسا لهتسا نا هيلع ییصب و لسغی تاغ دلو نمو( نين مانام ف
 | تکرحوا توص مفر هتابح ىلع ل دیام هنم نوکیا عرشلافو ةدالولادنع اکیا هنوص |

 ( اص زبان ا قرافغلا عن ) هنیعب فر ط,ناولووضع `
 نینج بودیا اقلا یس نینجرب بایز یشان ن دن رض بو دیا برض یلم اح بنی ز دنه

 ترافکوتیدودیدشرپ رعت *باوطا* رواوا مزال هنهدنههساواتوف لالا قروب نم
 هذ ولو لءاکلا هبدلا هیلعف هنیع رخآ ءاقفف لهتساف رمغ ال دلولا سر حرخ ولو )
 هردصح رخمناوهو هک ا رڪ لام هنعصقبالو دعإ نينج هلال هرذلا هيلعف ءاففلا ناکا

 :( نينملا ناعضین هیلیضف تانامض ) سرلا عم
 بولوا ضراع مجو لصتم هدلو لاصفنا هدقدلوا بيرق ىلج عضو کالءاح دنه

 هدقدقج یاب نجا بویمعچ یردص ابح دلو بودیا عنم ی هلباق دیز یبوز دنه ۱
 شیاقرب یتراق دنه نوعا حارخا یتدب ءادلو هدعب بودیا لذقو حیذ یدلو هلبا قاګ

 ندنسعص بویلغا یدنه هلهجو لوا لدیژ هسقیح یتدب دلو هلغعص بولغان هلرا

 ت اولا و رولوا مزال 4 هادیز هسلوا توف ید دنه هدیرو تعاس حاق رب ین

 نینجر ٩



 هک 0۸ $

 ترافکو آره تید نوعا دنه هرغ نوح ا نینج

 ٩6 سفللا نودايف بالا باب #

 ها اهذیعب یزوک لوا ورع هلکشیا برض هلبا قرعوب ادع هنب زوک رپ ورع دیز
 مزال هن هدیز هسلوا زمروک هبلکلاب بولوا لئاز یرون هدلاح ینیدلوا ۱

 صاصق # !تاولتا *رولوا ٠
Jهب ااا ( 2 نيعلاو ءوضلا بهد | وا بک نیعلا ف صاصخعلا یرکلا قو  

 ) تادانطای م ۶ ق ةيدلا یانصاق

 ساب هني زوک قح هب هوا صاف ا ٭ ںاومل' ٭ رد هج صا ےق تیکه دیروصوت ۱

 یس هرظان بوناوا هلباقم هلی ةاجم تأ رم هن زوک ق ج هنلوا صاصق بونلوا عضو هیثنا
 رووا فک هدقدلوا لئاز 1
 ةروصلا هذه هلام ا ةءاغن اكمال هعاق اهنالاطاو اه وض لارف تب سض نیع اذکو )

 ةامحلا ءارلاب هنیع لب اقیو بلر نطق ههجو ىلع لعجيف هلوقب كالذ ني رظ نيب مغ
 : ) سَم ا!نودامق صاص لا ین املا حم (

 ' هدنز هلا غطق ندنراند ی زلقالوق او ندنرااصفم ی رللا کیا لورع دژ

 صاصق نوعا یر ره۴# تاوخا ۷# رولوا مزاله

 عطق 5 و اهیف لناملا ناکمال صاضقلا بحو اهلصا نم اهعطق ناف نذالا اماو )

 طن الو صیقتال نذدالا نال صاصتعلا بحو افورعم صعبلا كلذ ناک نا اهضعب

 ( یدادلا تانانح نم ) صاصقلا بج ء ع وطقم اردق فر ءاذاف

 * باول ا* رولوا مزال هن هدیز هسرشود بوسک یتفصن كنغالوقر ورع هلبا قاچ دب ز
 لق تو فست هسلا لکد صاصق هسدانکم صاص

 مزال هت هدیز هس شود بودیا عطق هیلکلاد ءاط> یتعادود تسوا ورع دیز

 ثب د فصن # تاوطا #رولوا
 لصاو ةيدلا فص اهدحا و ندلا لاک امهعطق نف ندلا اجوز نوکیام اماو ))
 یدیاقو دندلا فصن امهلدح او ةندلانینیعلاینلاق سو هیلع ی اعت لا لص هراكلد

 نينعلا نف ةيدلا فصن اهدحاق و دیدلا نیلحراقو هیدلا ET اہھدحا فو دیدلا

 ابهد> او دندلا ه 1 ارل ا یدو نب دنالاو نندالاونیالح لاو تر نیتفشلاو ت

 ٠ ٠ ( تابان اف یناولا حرشیف اک) ةیدلا فصت
 كن د زوکد نه هسلواتوف نیدمرب و سد هرکص دق درافح شی زوکرب لدنه :یسهجوز درز

 رولوا * باوا #یمرولوا هردأق هغملا ندنسهکرت ل دیار سد

 بو دیا جارخا شید یزآ یهدنس هکح تسوا بوروا هنزغا هلبا قرعوب ور دیز
 نالوا هدنس هکح تلآ ورع دیز هسال وا یثید یز آ هدنسهکح تسوا هل دیز نکا

 زالوا # باو لا ییرولوار داق هکمردتا صاصق هلرا یشیدیزا
 ۱ ىلعالاب لفسالا الو لفسالاب یلبعالا ذخ والو بانلاب بانلاو ةينشلا ةنلاذخ وتو |

1 
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 (سفنلا نود ا دوقلاف تابان لا قرافغلا حم)

 13 باوطا 3 رولوا مز ال هن ه دیز هسراقج یتشیدرب بوروا هنی رغآ كربغص ورع دیز
 رولوا همزال نس تید هسیا شم اع ه دقدلوا غلاب روئلوا راظتتا هنغولب لورع

 ةيدلا هلقاع ىلع بج تشلو علبنا بورضلا عولب رظدب اهعرتنافیص نس برض

 ۱ (حاجشلاف دوقاللصفیف رردلا تاد نم)
 نالوا هدنلا دی ز یشان ندنعیدقاق ورع بوقاق یدب ز ورع نکردیکه دماع قو رط دز

 ل دز الا دعب کو ی را هراب كاهشش هلک سود هنب رزوا هشش

 ۱ تبد قصن ٭ باوا #رولوا مزال هن هورع هساوا هدناملع هیلکلاب ىلا
 | قسادا اک انوصم ن و دق دعتب سلام دلوتامو انوعضنوکب یدعتلا نم دلوتیامور)
 قبرطل قیشلانم دلوت یذلاک انومصمنوکردقوهمغعرزوا هرعرادح هر فلتف هضرآ

 | (ترشلاف هی دعاق) :

 | رولوا م ا 0 اعم ن دنلصفم ین رپ كل رکب ورجو دیز
 ۱ تند فصل #* تاوطا *

 ۱ امو نسلا علقو ديلا عطقكل جر ىلع نالحر اهانج اذا سل نود امف ةبانح لکور)

 | تلصح دقف ةعاج لا نم دجواذاعطقلانال شرالاامهیلعو اهف صاصةالف كلذ هبشا
 أ لكلا ین ص اصلا ب اجا نكعالف هضعب دحاو لک ىلا فاضیف مطقلا ةكرشلا
 | دحاو لکلاانفضاف ىزج:ال هناوح ورا ىلا فرصب لتقلا نال سغنلا فالحب ضهبلاو

 ۱ ۱ (تاانطای هیدعاق)انهه ةرورضالو یز حبال هنا ةرورضالک
 | # باول |× رولوا مزال هن هدنهو دیز راهسلبا جارحااعم ی شدد ج وا ورع دنهو دیز

 نس تید نوا یشیدرب ره

 امهجوب بیع اهلخ دوا رضخاوا رجاوا اهیقاب دوسانس فصن رسکی اضدادوقالو)
 (حاعشلا ین دوقال فر رد) یناکلاین اذک نسلا دید لک بج لب

 فصن بولوا  ابس یسبقاب هلغمرق ییفصد كنشید رب بودیا برض هنی زعا ورع دیز
 نس تد ۴# باوطا × رولوا مزال ه هدیزهسالوا نکمع افتنا هلبا اب

 جالع همزوک لوا هحارج رکب ور۶ هلکعحورحم بوروا هلبا ساط یتیزوکرب ورع دیز
 بودیا حاطا وید هلباحالع نس زالوا رولوا ورعهدکدید مری و هداف حالعرکب هسید هلی

 نکل بولوا لصاحأرپ ندحرج بودیا حالع هنیزوک لوا ورع هرزوا د اتعم یخدرکب
 یدلوا رمروک مزوکن  دکعالع كنس هرکب ورع هسلوا نمروک هیلکلاب ی زوکل وا لورع

 زالوا #< تاوطا#یمرولوا رداق هغلا هنن ند رکبهنمان ید تر زوکویو

 ام وادبانیعالا ءاوادل اف ورعم الحرحورحا ام دق اهحرذ لک الجر کو و لجر)

 نکسیاهمحو لعل لا لناو اهواد لاقف یتاوادع صال نیعلا هذه ناوعدلالاقف

 حورحا لوتیف اهرصب بهذ نکلو اهعحو لقو نامز دعب نيعلا حرج لم دناف اهاوادف

 ۱ فا صا هنا بابلا فام یصقا نال هيلع ناعضال ناعضلا كيلعو بع ت دفا یوادلل

  #۴فرطلا ٠
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 حصا یوادلل لاقول اذکو هلعف و للود لثمرجا هل یوادلل بجت و نماض ربغ فر طلا |

 هیارسلا فاضي و اضیاوهنمصءالرصلا به ذف اهاوادف رصبلا به دیال تی نيعاا ||
 (تادانطا نم؟ینیواتفلا رهاوح ) هلثم ردپایوادللو ی وادم الا الراحل ایا

 3 زاوا × بارانا یروو رد هل ندور نهج تنماودو ایل هوو او
 یربط لوا هدکدتنا دصفهلنذا ورع ندنرمط رشم كالوقرب ورج دیز نالوا حارج

 بح اص ند دصف لوا ورع هلکعا له ه دانز بو بیا زواج یداتعم متن ذا ا

 هغلا ند دی ز سید فص كورع یس هرو هی وا توق اتم ن دملا بولوا سارق

 رازولوا ٭ باو لا # یزرولوار د اق
 | سةللا ةيد فصن نمضي كاله اذاو كلهي ملاذا هلك كنار نمط داتعملا زواج اذا الا)

 (ةراجالانمررد) فصللاوهو هباسح نعضیف نوذ ًأمرغو هيفنوذأب كله هنال

 بوبدردیا هلازا قلا ناق قلعلوا ورع بور سوکه لاک ورع بولوا تلعرب هدنزوک ل دنه
 ن دروب نم لح لوا بودیقا هدا ز بولا ناق داتعم ف الخ ندنراکب كنیزوک ك دنه
 اط و طلغ نولوالغاخ » ددتعنض ورع هبلوا روک الصا شات ندنففدلا ناو 0 ۶

 رولوا باول ا۴ یر ولواهرداق هنیمطل هور ع ییتید كني زوک- دنهنوهگیدتا

 اولعدول اما | لمعلا كلذ ی فرصعبپ لو اداتعم العف لعفول اذه افافو یرسام اونصدف)

 (۳۳ین نل وصفا عماج) اون كلذ فالح

 اا حالصا هرزوا داتعم هن زوک هورع نالوا لاک دیز نالوا الم هبع عحو

 | هاوازهروک هیلکلاب یزوکیکیا كدي ز یشان ندنا بوی وق تواریر دیا ثاریایع بویموق
 رولوا # باوا 6# یمرولوا رد اق هغلا ن د ورع ندید كنير زوک دیز

 ناعم هینق ) یربولا هو هتنارس ین ال هت دانزو هب اط نمل بطلا لع ی دم )

 (تاب انا نم یوادلا

 e نییعت ولد هلا حارخا یعسید ناب رغآ وش من هرب رب ورگ دز

 نس ا ۴ رولوا مزال هن هورګ سلنا جارخا A و

 هیفافلتخامنرخآ انس عزت رومأملاو نسلا نيعو هباصا عجول هنس عزمب الجر یحاولور)
 صاصتلا طقسد و دماغ هال هلام ین ةندلاف فلتخا ناف نح الل لولاف

 ۱ (یواتفلادقن تانانج نم ۳یف )

 هلکشا را وید هليا قش یمعتر عضوم هبنیز نالوا یتراهم ه دقتر قش دنه نالوا ءاقتر
 ۱| ن دنحرح كفش دنه هدعب بوغا زواح یداتعم ںودیا قش یعضوم لوا ید شژ

 رد اد هعلا هتشن نیینیز هنم ان قید كل دنه یس هئرو هسلوا توف بولوا حسن

 رازالوا *تاو لا ٭ یجزرولوا

 یهتنا تملأ ناو قلا قش هلف ءاقتر ةي راج ىرشا حارج ةينقلافو )
 ( قالطلا نم ننعلا باب قرع )

 ندنب رص لدی ز ًارلا دعب بودیا برض هلیاهحراج تا یس ەم لدده نالوا نیل تاذدی ز
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 مزال هن هز هسلوا بی بولوا عط ند یدوس كنسذم لوا ل دنه میل

 ہار تید فصن ٭ باوا ٭ رولوا
 توفیق EE دعب ىدثلا ىف كسعسبال نیللانال اه-ید فصن ةآرملا ىد دلحینو)

 كلذ تب وفن ةلزبع وضعلا ةعفنم تیوفتو (تاندلا نما ىف ةي اولو) ها مطقب ةعفنملا
 (سغنلا نودا هیلیضف تاناع) وضعلا

 رولوا مزال هن هدیز A ما ناب قحرب كنغمرابرب نالوا لصفم ح والورع دیزژآ

 لدع تموک نوجا لصفم فصنعیصاتید ثالث نوجا لصةمر باو ا #
 | لصفلا فصن عطقو داع الا لسبقف هعبصا نم یلعالالصفلالحرا نم عطقواو)
 هذ ءادتالانم یناثا لصفلا ينصت عطق هناك لعج هنال ص اصلا بح ال ىن املا

 شراو یا سرالاولعالا ف صاصلا بک بلا لاول ىح صاصلا نودشرالا
 حرس F ةن د دلا رشع یر ۳ ET لصفلا یفص شراو * هد دلا رسهمع تب ا لصفلا

 اذا هناف ینانلا لصقملا فص ع < ییعالا لصف عطقول اذکو (تایق ییاتعلل تادانزرا

 دموکط او سرالا هیلعف ینانلا لص ها فصن نما ات ماست هکر و ًارب امهشب للعب
 هیلیضف تاناعص) یناثلا ف شرالا فص هباعو هنم صتقا لوالا یر ول اما

 (تادایرلانع الفن دیلا لئاسم یف ۱

 مز ال هن ۰ دی ز هسلبا عطف ن دنید ناد ورع دیز ن دنس هش اط فرع لها )

 تبد ٭*باوجلا ٭ رولوا

 ناسللاف صاصقال هنا لصالا ف رك ذ ادع ناک ناو ًاطخ ناک نا ةب دلا ناسللاقو)
 لاق نویعل فو صاصةلا بجم لكلاعطقاذا هلا فسوي ىبا نعو لكلاوا ضعبلا عطق |

 صاصقال نا ىلع ىوتفلاو صفي ص اصقلانكما اذا ناسللا قو هللا هجر ةفينحوبا

 | (ذب مه ذلا تانانح نم) طسش و ضقتبام هال ناسللا ین ام ارا تعا نكعال هنالناسالا ف
 رد مهرد كنوآ >۴باوخا#ر درا دەمە ندشک قىد لكرلددتازحر هدنروصول

 دیز هسةبحینید ادب ز هدکدکح نوعا صالح ید ورع بورصا لا ورع دیز

 زالو! # باوطا# یرولوا رداق هغلا هنسد ندورع هنمانتید كنيشيد

 هيلع ن اعصال ر ده وهف ضاعلا نس علقو ۵ دن درا بخحاص عرف لحر د ضعواو)

 ((تایانطا نم صاصملا بابلیمق هناخ )ضاعلا نسدددیلع لبا یا لوق یو

 ك دی ز ءربلا دعب بونل هراب ینروب ورع هلکعا ب رض هلبا كنکد هننروپ لو رع دیز
 هسارهدیامامسسا هحار الصابولوا هاف هیلکلاب یسهماش توق لورع یشان ن دنب رض

 هلماک تید × باوا ٭ رولوا م زال هن ۵ دی ز

 لقعلاوهغْشط او رک ذلاو فورطا رك | ءاداوا قطنلا عننا ناسللاو ن ررالاوسةنناقو)
 قلحنااضیا سرا رعشو تست و E EK نا درعللاو قوذلاو مشلاو صبا 9 ععسلاو

 1 ج0 هدد تیل و

 ۱ مالی ست اعزشهورع هدکد سایوعد هدنروض> یطاق ر رک ن دور یصوصخ رب دز

 هک هلخلوا و



{o 
 ب۰

 ری نعل هور هلی رها ركب ید رضصحم رشب بودیا | ےکح هليا زب نعت ه ور رکب هلغلوا
 هسفیح ی زوک ورع هلکعا تداضا نوک ور ا تونل هراپ تکو نکردیا

 هرشب اب اوطا ٭ رولوا مزالهتسقنق ن د رشب و رکبو دیز ید كنزوک ور

 قید كتيزوکو ید یدلوا بس كاوعد درج بوی هبل اطم یرشب ورع ۰ دنروصوب |
 زالوا ۴ تازلا # یمرولوا رداق هغلا هنسن قد دیز هنم ان

 ٭ ل دع ةموكح هيف بح اي لصف #
 رادقم ها بودیا رور هنسر هرکصتدقدل وب الغ یادم كنلافص لورع دبر

 لدع تموکح # باوطا# رولوا مزال هن ه دیز ق وا م ولعم موق رھ

 مو نک هرادقم عی لو تبثیرلو هتي ضب فتت اذا ن اهعضاق یاواتفق رکذو)
 ت اس قالا ىلع بڪ و قلامىلعو به دامییع 7 هب دلا مسعب هرادقم اذاو لع

 (تایانطا نمثلاثلالیبق هسناخراتات) لدع ةموكح بح ةيحللا صعب تدناذاو كلذ

 للخ هنشطب كنلوق لوا ًاریلادعب بودیا حرجو برس هلبا نوشروق ینلوقرب ورع دیز
 لدع تموکح اب اول ا# رولوا مزالهن ه دی ز هسالوا رداق هشطب لوالاک بولک

 یتوافت كنتي هدقدنلوا عوقت رسرتاوب و هلیا اوب بونلوا ضرف لوق ورع هدنروصوپ |
 هلبا رناوب یورع ف وق و لها هلفلوا ل دع تم وکح رادقم لوا ن دشد هسیا رادقم هن

 صقان تیک عبر هلیارناوب ورع هل رلغیاعوقت هشورغ زوب نسرنا وب و هشورغ شب ین
 مزال هنیرزوا دیزر دشکے ھرد زویشب کیپ یکیا هک یھب ر كتيد هسلوا

 زولوا * باوجا# یزولوا ۱
 عطف ندلح س رق هند نس هپاوذ كنح اص دنه هدقدلزاط هدنه یس هح وز دیز

 هرزوا هحو یتیدنلوا عطق بوبمازوا ی > اص ا دنه تودنآ رور هنسرب ه لوا تودنا

 لدع تموکح ا تاو ا ۴ زولوا م ال هر هدب ز هسلاق

 لدع ةموكحهيلعف تش ۳ اوهیلع "یسالف تان ا ادب آمان عشر

 (تاانلایف هنق (

 ًاطخ ن کردیا ناتخ هورعرکب هلکعا یا اتش گپ نوجا ناتخیورع ییغوا رغص دیز
 یسهعشحفصن هدقدلوا لصاح ءر هورگ هدعل بودیاعط3 قصن سوف كورع

 ل دع تموکح # باوا #رولوا مزال هن هرکب هسلاق صقان

 عطق ناو دف و رعم یهو مهلعف یارب نونعضیال ن اتطاو ماجلاو داصفلاو عاربلا)
 ةيدلا لاک اهبفف اهلك هفشطا عطق ناو ل دع تم وکح نصب ةغشلا ضعي ن اتخلا

 (كرشملارجالا ل اسم ق یاهربلا م ف قاهرلا ةع نم )

 هک رخآ عون ع

 سارق بح اص یشان ندح رح لوا ور بودیا حرجو برع قح رغل یور# دیز

 مزال هئ رزوادب ز یاوادم ترحاو هعفن  هدلاح لوا ور هساوا نرحأع ن دیسک بولوا

 زولوا # باوطا »۶ ییزولوا



 تاوادلاو هقفنلا حراخا ىلع بحجب بسکلا نع حو را زج الجر جرج لجر )
 (تانانطانم ۱ یف یواتفلارهاوح)

 هليا طیض كبلک ه دیزرهنسک جاقرب ه دقدلوا نیعتم یر نم بولواروقع یلک  دیز
 تاورع بلک ل وا هلکم ری ویلاص بويعا اغصا دیز ه رکصن دنراک دیا م دقت و هل وید

 هساوا نجاع ن دبتک بولوا شارف بحاص ن دحرج لوا بودیا حرج بورصا غانا
 مزال هنیرزوا دیز قأوادم ت رجاو هقفن « دلاح لوا لورع

 رولوا # باوا < یرولوا

 دهاوا لص اح ر هیودنکو رع هرکصن دکدتبا ح رجو برض قح رغب یورع دیز
 ر دق وش یرالثم نع كن هیدودا نانلوا فرص هللا بببط لثمرجا بودردتارا او جالع

 هلغلوا لصاح ءرب درګ دز هدکد تبا بلط ن ا ورعالاح هسلباف رصد

 رولوا مزال خد رپ رعت زالوا #ب او یرولوارداق هکمامرب و تودرولوا طقاس
 بنا بلا شرا هیلعف اهنم یربف هحرج اطايس الجر برض لجر ةيجارسلا قو)
 لدع تموکح بج فسوی وبا لأقو ری زعتلا یوس یش بجلال قریل ناف برمضلا را

 (تادانلایقهناخراتات) ةبودالا نغو بدم طلاةرجا دمع لاقو

 ءرب هرکصندیارب بودیا ح رج بو روا هنیری ابق هليا كنفت هچاص قحریغب یورع دیز
 دیدشرپ زت * باوطا * رولوا مزال هن هدب ز هسالاقیرا بولوا لصاحمات

 تادمربو دیدش رب زت نوجمایس هر وب نم تبانج هلیبلط كورع یدیز مک اح 8
 بسکه لکمام هديا تسک ب وتاب احور یارب ن, ورع هدکد تیا قالطا هدعب بودیا س

iزالوا ¥تاو ی رولوارداق هبحوبدرب وشورغررږ یو نوګا نوک کیم  

 لصاح مات ءرب هرکصن دکدتیا س ةجالتمو برض هلبااصع قحرغد شاب ورع دیز

 هک احهرزوا ع رش یاضتعم یدیز ورعهسالاق یرتا الصا بوت حاص هدنرزوا هدقدلوا

 زالوا# باول ۴ یرولوا ر داقهغلاهتسن هنمانسر نددب ز هرکصت دک دردتنارب رعت

 هسالاقیراالصا ًارلادعب بودیا حرحو برضلا هحراج تلآی ربفص ورع ریغصدب ز
 تیدآت # باو لا # رولوا مزال هن هدیز

 قوقح نم هال نایصلاقحین ع رش هناو ناییصلا نيب ری زعَتلا بوجو عنعال رفصلا)

 (اصاطرب نما ین رافغلا ج ) دانعلا

 دج لئاملا طدالا ةيانجو قی رطلایف ةبانجلا باب #
 لوا هلککو د ییوص هتسشن هنیرزوا € یر نالوا ذف ان دیز نالوآ یک هتسهن
 یعانالوا هلک عود بویاق ندنززوا یی وص هتسشذیغالا لورع ن دیا روم ن دقب رط

 دغملا ن د دیز سد كنغابا ورع هسلوا « دنام لع هیلکلات نک با تواب د رمق

 رولوا # باوحلا # ییرولوا ر د اق
 ۱ :E هللاهجر دج لا هتسادوا ناسا هلم قرف هک ف هج رودلا ںاعکا ین و)

 | _ (تیانطا ىف ىسخرس ریجور اونم إل 5 ذفان ريغ تن اک ناو نمط ة ذفان ةكسلا
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 ]و رج « دک د تنا ثادحاو رفح وق نکیغوب یناطاس ندا هنن رزوا ماع قد رط ا

 هنیعضدهدی ز یرطاقلواورع هسلوا اله بوشود هپ وق لوا نسنقوش كنهنسکیرطاق
 رولوا # باوا ٭ یرولوا ر د اقا

 مرضی لنا كلذ هعسو اناکدوا انصرجواابار موا افینکه ماعلا یی رطیف ث دحانمو)
 هب فلتف قی رطاا ین ارج عضوو ا ارب رفحنک اهیفاهطوقسب تامنم هتد هتلقاع یلعو |[

 نمائش لعف نات مامالانذاالب هل فاذا اذهو هلانق اهناعضف يهب هب فلت ناو ن اسنا
 (قب رطلایف ث دح ايف رجالا قتلم) نامطالف هنذاب كلذ

 نکل ب ولوا لئام هنیرزوا یرالزمم لرشب و رکب یراوید لراربغص دنهو ورعو دیز

 رکب راوید لوا نیدیا داهشا و مدقن هنیرابصو وید هلبا م ده یراوبد لوا سشب و رکب |
 هرافص هساوا مدهنم جد یرلازنم لرشب و رکب بولقب هنیرزوا یرالزمم لرش و

 ۱ . زالوا باو لا # یترولوا مزال ناعض

 تلا ىلع هنامصد اتش كالهاف طتسب تخ هضفنیاف كلذ متا یصو ىلا م دقت اذاو

 (طنام اهیانجیندیهشلا ج احا ناك ) یصولا بالا مدقتلا كاذکو یصولانود

 هلی رزوایرالّربم درشي و رکبندنضاقنا كراوبد لوا دلاخ یرلیصو كراغص هدنروصو 1

 رداق هعنم ندذخا یدلاخ رشب و رکب هدکدتسا كنا ذخا یضاقنا نالوا طقاس

 رازالوا #باوطا#یمژرولوا ۱
 هنلزمم لورع یراوبد تام فقو ینیدلوا فرصتم هلا هلحومو هلج» هراجا هادیز
 ریّتعه هسلیاداهشاومدتنولد هلی ا صوت یراود هدیز ورع هلغلوا هحوتم همادهناولئام

 زالوا * تاوحلا *# یرولوا

 ضقلا كالمال هنال عدولا و رجأتسلاو نهترلاییع داهشالا حبالو )

 ( تانانطا نم ؟یف هبطاولو )

 ورع هس ځد قزم لورع بولقیراوید هلکعا صعن یراوبد دیز هدیروصوب
 رداق هغملا ةن نددب ز هنمان یئاصقن كلم ءانب هداهشاو مدقت هرزواررحم هجو "

 زالوا #*باوم لا ییرولوا ۱

 هدنفرط لا روب هرم لزم نکنا راکلام كلرشالالع لزم شب و رک: و ورع و دیز

 هبا صن یراوبد هد ز نکلاب دلاخ هلغلوا هحوتم هماذهناو لام هنلزمم لدلاخ نالوا ۱

 ییازب«كدلاخ زاوید هرکصندکد تیا داهشاو مدقت وید ردیا ضقن ید یراوبد هسرواقب
 ادعاببویلوا قصار لا نکدریو نس هصح عب ر ندناصهت كنلزم دلاخدر ز ےل

 زالوا #باوطا »۴ یرولوا رداق هربح ولد لوا نءاض یعاصهن

 ردقب هیلعدهشا نم نعطي ضعبلانود مهضعب ىلع دهشاف ةعاج نیب زادلا ناکولو )
 لصفلا ىف هيل اولو ) قابلا بلاطب نا هلو ضقنلا هل قلطب هکبلم نال اناتسا تاعام

 ( هبنانا اذک تایانطانم یتائلا ح

 6 هيلع دیانلاو قیقرا هيانجیف لصف #
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 لوق لوا ؛لرشب لا دعب بودیا حرج یلوفرب لرشب یوق كرکب ورع لوف ال دیز
 لوا نماض تیت فصن لرشیدوخایری و هک اب یورج هدیزرکب هساوا هدنام لع هیلکااب

 رولوا * باوا*ییرولوارداق هکعد
 ) جاف تغلب ام ةغلابرطا ةد فاك هتعف فصن همزلب نقلا دی فالتاف یا هدییف

 مهرد فالا هسجن دبعلا دي عطق ىق بج هنا یلاعت هللا هجر دم داور الا

 ) هتیف دبعلا ةیدیررد (
 یشانندنب رض كدنه بنیز بودیا برضقح رغب یلماح بنی ز دنهیم هیر اج كلدیز
 هدیز بویلابذیز نکردیا عفد هبنیز ی دنه دیز هسلبااقلا تیم نینجرب هقلثطا نیبنسم

 زالوا # باو لا # یبرولوا هرداق هکعد ریو مهرد زویشب هک اب

 ) (روپنلا لحل ا قررد ) ءادق]اواعفدلأب لول ا یعاوب لجر دبع دی دیعاا عطقولو -
 تی فصنلرکب ورع هسلبالتق یرکب یلوق ینیدلوا كلام كارشالایلع هلباورع دیز
 هسا غلاب هرخ تید فصن یب نکآ رولوا # باوا # ,ییرولوا رداق هنیعضل هدیز

 رونلوا صفن مهرد سد

 ) تغلب اذا الا هچعلا فصن دبعلا نف ةيدلا فصن راى یا اهيذ نوكب ةبانج لکو
 (دعلافارطایف هیلبضف تاناعص) ها رد هس هنع صتنیف مهرد فالا هسج

 هدنام لع هلکلاب لوق لوا كركب ًاربلا دعب بودیا حرج یلوقرب لرکب ورع لوق كدیزاا

 رداق هکعد لوا نماض قتید كمولوق دوخاب ربو هکاب یورع هدیز رکب بولوا .
 رولوا ٭ باوا ٭ یرولوا

 لو ىلا هدبس هعفد ءاطخ فرطااوا سللاق كولم وا رخ ىلع ةناوا دبع نج ناو) زا

 هدبع كسي ةرانل ا ىااهشراب هادف وا لولا هکلوق ةيانخابتسپیا اهب ةنانلا

  ۰ 7(تایاطاق ناحنهف)
 هدنه نته فصن كورع دی ز هسلیا عطق ندنید یغالوق رب ورع لوق لدیز دنه|

 تید فصن تت فصن رکارولوا ٭ باو لا٭ یجرولوا رداق هکمردتیا نیمضت
 رووا صفن مهرد یی غلاب هرح 1

 ) ةي | فصن هینف ةيدلافصن رطایف كاذبجوب نق ىلع اوضع توفول عیبنیلافو
  ۱دیعلا فارطایف هیلبضف تانامض ) مهرد الآ تست ىلع دازیال (

 بوروتوک هینپ هاب نوجا قمادوب هما نسننذا اورج یرکب یروعگ دع لورع دز

 مزال ناعص هدنز هساوا اله بوشود نرد ها رک: هدقدرمح هپ همعا

 رولوا ۶ باویطا # یعرولوا
 ) هنذاالب هضفک همدخا هبلصتا اذا بصغ «مارفبرمغلانقمادختسا هیظفاط اینو
 یرغصلا قوالوارفلانق هنا ع نیل همدطا هبلصت !ناونمتالد هلع نمتالهولف

 دعلا بصغ ین هیلیضف تانامض )) هلثم (

 ح رج ادع یا قاش یورع یخدرکب ہلکا مما هرکب وید هلبا لتف یورع لوک و

 « لتقو



 ی #باوط لا۴ یرولوا مزال نامت قل ورع دوخ اب صاصق هرکب هسلت |لتقو

 نعصبال باجا هبلتقب ما دیک نع! له هلتعف یدبع لتقا رخ ال لاق نع لنس )

 (تایانطای لئاسلادقن ) هبلتعیالو
 دیدش رپ رعن # باوط ۱ رولوا مزال هن هدب ز هسابا لتق قح رغب یدنه یدلو ما دیز

 رونلوا سح هدنعضاوم تبخا كنادنزو

 .دلا الو صاصعل بجمالو سح و رز هناف هدلوماوا هریدموا هدبع لجرا لتق اذاو )
 (قیقراذبانجیءاف تاناعص)

 دیدشر نعت # باوا ٭ رولوا مزال هن هدیز همسلبا لتق یدنه یس هیراح دیژ

 ( افنآ مام هپاوج مهذب )
 هزخ | یورعنکیآ ملاع هنکیدتالتق هلیا لتق نالوا تید بجوم یرکب ورع لوف دیز

 ردأق هغلا نددبز یتید ركب یس برو كرکب هسلبا كالهتسا هلبا یلستو عیب
 رارولوا * باوجا * یمژرولوا

 راصیاثل فو هقج توف لوالایف نال شرالا هيلع بجو ةياتاب علا دعب هقتعاناو )
 نیهجولا نیذهییعورخ الل هنمراتخا هیلعمادقالاف عفدلانم هعنج قاتعالانال اراتخت

 هب كالا لاوز عفدلامنعام كل د لک نال دالبنسالاو ریدتلاو هبهلاو عیبلا

 ۱ ( اصن كولما ةبانج ىن هیاده )
 هل مس ریس هشار دق وش نالو الثمر ھم هلندا كد ز یب هرح دنه ورع لوق كدیز

 یرهم كدنه هسلبا لتف هل ۱ لتف نالوا تید بحوم یورگ رک: ۵ رکصن دکدتباج وز

 رونلوا *باوجا٭ یمرونلوا اضق ندنتچق ورع
 ءامرغلاىلالوملااهعفدي من کللالل ةدحاو هتچفالا مرغيال ءاطخ دبعلا اذه ىنجا لتقولو )
 (دیناخراتات)نوبدلا راسكل ئل ارهخ ىل ولا نذاب جوزتولو (كولملا ااا یناکر)

 ۱ هک اهیلع بان او باودلا ةبانج ن لصف #
 قوس هدقاقز هلبا اضع ندندرا بودیا لاخدا هب هدلبرپ نس وماج نالوا هد ارعګ دز

 يورعسوماجیشانن دنقوس كلدنز بوبم هلواص هلک تیارو ره ندقاقز لوا ور نکردیا
 رداق هغلا ن د دیز یتید كورع یس هرو ها كالها بوینکج

 رارواوا * باو لا * یژرولوا
 لروا دییاهتطووااهموکب فلتام نه اهقاسوا اهداقنابق رطلا ناهکلام اهربسناو)

 (باودلا ةناثج ف تاناعص )

 ندیکه لوپ هلرغای ج هاکشا فاقیا نح رغب بوتوط ندنرالوب هدماع قیرط ینا دیز
 تید # باوا ۴# رولوا مزال هن هدیز هسلیا كالها بوپد یورع

 اهتقواوا و یلاعت هللاامهجر هداز رهاوخ مامالالاقو ماصع هرکذ اذک یردرکلآ لاق)
 ( هیلیضف تانامض) هطوب یعربغوا ةطوبرم فلاتلانع قي رطلا ىلع

 | بودیا فاقیا هدعضومرپ نوجما كانلکوب یادغب یتیزوکوا رپ نایلوا فول کوب دب ز



 ۱ لد
 | لع بوکروا هدکدنرود یتراق ب وروا هنیرزوا زوکوا ند رپ نوریدلاقییادغب لاوحرپ
 قلید كورع یس هنرو هتلبا كالها هلفعماب هننراق ب وینکج یورع نالوا هدنناب رولا

 زرولوا # باو لا # یژرولوا رداق هخلانددی ز

 طضیا دیز هدقدشوق توکروا ندیشرب تآ نکرردشوق هدماع قد رط توثب 1-1 دی

 هسلبالالها بوینکحیورع ندیکه دقن رطلوا هلفمالوا رداق هعنمو فرص بوبم هدیا
 زالوا # باو لا # یمرولوا مزال ناطیتید ورع هدیز

 هلرمسع سلف هعنم ٰلع ر دعت ناک ول لاق تاخ ااا مدط صاف هس رو هب ع نار گی

 : هعنعن ی رح اصول نا رکسلا رغ انک یف هرس هبلا فاصدالف

 (نارکسلا ماکحایف ۳؛ق نیلوصلا عماج (

 اب وا یف رخ هلکعا یہا وید ردزکن سننذا یسبلو هریفص ورع قب رکراب دیز
 رداق هغملا نددب : زیتنید ورع یس هبرو هسلبا الها توینکح یورع رکراب نکدزدرک

 ۱ ررولوا #*باو ا »< یزرولوا
 *ش لجر يلع نکیل لضوا تاغ هتجاحیف هلسراوا رهنلا نم ةباد هل یس دنا اببص سما
 یواتفلا هَع) انماض هما یذلا ناک هح هتشهن وا ةباد هم دص وا رهنلا ق قرغول و

 ۱ (تادانطا نمنیناویصلا للاسف

 كلوا تا خوا بوروس هنب رزوا كورع یتا ] نکردیک» هدماع قد رط بوب هنآ دز

 رداف هلا ندد زسد كورع یس هنزو هسلیال الها توصایورع هلرعابا

 ررولوا او # یزرولوا
 تم دکو ااهسآروااهلجروا اهدبب تباصااموهتنادتئطوام ةماعلا یي رطقبکارا نم )

  (دیهبلا دی انج قراصبالاریوتت ) تمدصوا تطیحوا ۱
 ح رج بورصا یتغابارپ ورجع بلک هلکع | رعاو الشا ود نسرصا یور۴ ینہ 5 دیژ

aEهساوا جب رعا نکل بویلوا هدنام لع هیلکلاب یغایا لوا كورع ًاربلا دعب «  

 لدع تموکح # باوا ٭ رولوا مزال هن هدیز
 هالش اذا الا هيلع ناعض ال رادلا ترا روقع بلک هضعف هرا د لخ دیواخطلاحرشقور)

 (تانام نم باوذلا تادانجنم) نعضیقءارغاوا
 هدفدروا هتسب رغص هلبلا نکیآرقاب هنسا ضعا ضعب بولوابلاط هیارشیننآ ورع دیز

 وید یدتبا الها كن در یس هئرو هسلبا كالها نآ لوا بوروا هلا هعد یدیز تآ
 ززالوا # باولا # یژرولوارداق هغلا هنسد هنمانتد ندورع

 . ٠ (ةيهبلا هنانح ین رحالاقتلم )رده همدف سخانلا تت ناف )
aیز وکر تولد یورع هدقدراو هندرا ورع نکرزک ت وبالتوا  

 هان ید كنب زوک ی بد یدراقبح یع زوکب وپد رکراب درک هد ز ورع در حارخا

 زالوا ۴# تاوطا »< ییرولوارداق هغلا هتسل نددیز

 | رج مالساا و ةالصلا ذیلع هل وقل اراهف وا الیل الاموا اسغن تباتضا اانا ادالو)

ET 



ATدرز و  

 )هبا هنانحقررد )ر ده یا رابح ءامعلا

 هلک زواج یداتعم نکل بولا ناق ندنزوکك نی ربکراب ورع هلبرحا ورع اناظک رد دیز

 ملسد هدیز نس هشال كرکراب ؛ ورع هسلوا كاله ریکراب یشان ندنآ بویلوا عطقن ناق ۱

 رولوا # باوا ۴ یرولوا رداق هنیعص هدیز نتي بودیا

 اهلك هدا لا نمط زواج ناف داتعلا زواج ۸ داصفو عازب و ماج ىلع ناععالو )
 (راصبالاریوتت ةراجا نم )

 شخازوام یداتععضوم بوب هلا هرزواداتعم نی رتکراب ورع هلیرخا ورع راطبن دیز

 زالوا # باوط,ا# یرولو | مزال نام هدیز هسلوا لاله رکراب نکیالکد
 ییغاارب نوقاقیرسکا هدا ز ندداتعم نکیارالهن نب رطاق هل ها كور دیز نالوادیلعت

 در هنیرزوا دز یرطاق ورع هسلوا لاپ وط ًاربلا دعب یغالا لوا ككرطاق هلک عا ح رج
 رولوا ٭ باوجلا ٭ یرولوارداق رز یضل هدیز نیت لرطاق تودیا

 ریخالوک ام ناکناو لک وال تناک اذا اذه اهتیق لکن عب ةبادلا عاوق یدحا عطق)
 ناصقنلا ینا انم هكتما وا ةيعلاهنمضو همس عطقلا دعب يك هل ناك اذا

 (ربغ ىلع بانا ف 4 ق هیزازپ )
 یرکراب لورع هتناب لراناوقلوا هدعب بودیامضو هنب راک ی غاب كورع ییراناوقورا دیز
 یتیرتکراپ لو رع هدی ز رل هسلبا لالها ی رک راب لوا بوقیج ند رلناوق ورا هدکد لک

 زالوا # باو لا #یرولوا مزال ناص
 ناصقت ل رغص لوا ورع هسلیا عطق ینیرادفمرب كنغالوق رب كنیرغص كو رع دیز

 رولوا < باولا  یرولوا رداق هنیمصل هدیز ییتیق

 (۲۳یف نيلوصفلا عماج ) ناصقنلا نعض اهتذوا اهضعب وا ةبادلا نذا عطق )

 نسنعنص دب ز نیدهلوا عدقتو هیبنتوید هلیا طیضیکبلک هدیز بولوایروقع باک لدیز
 رداق هغملا هنسن ناد دیر هنمانتید كورع یس هبرو هتسلنا الها بورصا یورع

 رازالوا < باوا ٭ یزارولوا

 ناف هلتعف اناسنا صعناف هولتعنا هب رقلا لهال هضع رام هیلع مالک وقع تلک هل )
 لبق لثاملا طناخاک نامط هيلع هيلا م دقتلا دعب ناو هيلع ناعضالف هيلا م دقتلالبق

 لام لاو سفللا ىف داهشالا دعب نعت روثلا هلئسم ف هبنل فو ه دعب و داهشالا
 ( م دآ نب رمغ ةبانج ىف هیزاریلا تايانج نم 4 یف )

 0 هک دماسقلا باب
 مولعم ی بولو لیتقاقونحم هدعضوم یلاخ نالوا کلم كل هنسک هدنحا هیرقرب دیز

 رولوا #تاوطا »یرولوا همزال تسدوهماسف هنسلاها هروب رم هد رذهسالوا

 دب رفلا ما رم ةماسقو هند بک لهف قنحرتاهبو * هد رو ضرار دجو یصنع لس )

 هتماسقو هيد بجف ل تقوهف رهاظ قنلنا را هب ور وك ذملا یصلادجو اذا باجا الما
 ( اینم م تابات اىن لئاسلادقن ) اهبدحو قلا ةيرقلا لها ىلع



TDS ۱ 
 ۱ مولعمیلنأق بولو لیتق اش رج هدصاخ قد رط نالوایراکلم كنبابرا قد رطرب دی ز

 ` رولوا #باولا٭ ییرولوا همزالتیدو هماسقهتیاب را كقي رطلوا هسالوا
 مهلقاوع ىلع ثبدلاو كاللا لع ةماسقلا تناک لول ناکم ین لیتملا دجو ناو)

 (تایانطا ىلع ةداهشلایف هیناخرانات)
 مولع تاق بوئاوبهلوتفم هحورحم هدنلزمم كلدینیدلوانکاس ل دیز دنه ی رق ل دیز

 رولوا تاوخا»۴ یرولوا همزال تدوهماس3هدیز هسالوا

 مرعالوةلقاعلا ىلع ةيدلاو ةماسقلا هیففاهجوز رادیندأر لاواهءاوا هياراد ق رطادجوولو |/
 ۱ ( تایانطانم ةداهشا ایف هبناخ ) ثارملا نم

 بوروق برا هبوا هد ارو یلاخ ن ابلوا يکلم كن هنسک هلق جاق رپ ندنلئابق ناکرت
 هسالوا مولعم لیناق بونلوب هلیتق هحش رج دنه هدن سارا یز هب وا نکیا رلنکاس اطاتح |ا

 زولوا # اولا # ییرولوا همزال ت.دو هماسق هراروب رم

 لیقیلعف لئابق اهجراخ نونکاسلایا اوناکناساطسغلاو ةسيایا امهجراخقو)
 لج اولزولو هناب یعدقو نيتیرقلانیب اک همکح ناک نیتلبقلا نین واو اهبف لیتقلادحو

 ( ةماسقلا ن راغغلامح* ) مهلکر کسعلا لها ىلعف نیتفلتخم
 لقتسم بودیاراجتسا و هنسکرفن جوا نناخ كحوکرب لّمشم ییهطوا حوا قجنا ادیز

 یلتاق بونلوب لیتق اح رج ورع هدنسهطروا كناخ لوا نکنارانکاس را هنسک لوا قحا |
 ی هر هنسک لوا هسخ و رولوا مزال یم هدیز تیدو هماسق هسالوا مولعم

 ہرا هتک لوا # تاوطا #۴
 مهتنناوح ین نوتیدب فصلا كلذ لها ناك ناف قوسلانم فصیف لیتقلا دجو اذا )
 كلم مهل نیذلا ىلع لیتلا ةيدف مهتنناوح ىف نوتيسال اوناک نا و هيلع لیتقلا هیدق
 یلاعت هللا لصینلانالاق لهس نب هللادبع ثیدحیفو ( هماسقلاین هیاهن ) تیناولا
 نان اکالم اونوکیرل وربیخت نونکاس مه ورببخ دو هب لع ةماسقلا بجواام سو هیلع

 ( یناهرب طيح ) نیملسلت كالا
 لیتف ا رج هدرب نایلوا یکم كن هنسک هدنحا هیرق نالوا هرفکو نیلس یسلاها دیز
 دعزال تد و هم انیف هتنس هرتکو نيسم كن هروب نم لاها هسالوا مولعم ىلتاق تونلوپ

 رولوا * باوجا * یترولوا
 ( ةماةلا ف یسدقلا یواح ) ءاوس ةماسقلا ف نورهاکلاو نویسم )

 هدرب یلاخ نایلوا کلم كن هنسک هدنګا هبرق نالواهبارخ بواوا ناشبرپ یسلاها هلج
 رخآ نانلوا عاما توص هدنبرق هروب زم هب رق هسالوا مولعمیناق بولوپ لیتقاح رج

 رولوا#باوطا#ییرولوا همزال تیدو ماسق هتسلاها همام هبرق

 ةرحاعلا لكا ىلع هیدلاف ةمماع دلحماهب رقب و ةبارخ لحن لیتقلا دحو اذاو )
 ۱ ( ةماسلا ف یمخرس ریجو )

 نایلوا ه دنکلم كب هنسک بونلوا عامتسا توص هی هیرفرب لرهنرب ند هچظع راهنا دير

 + ەدندناج و



ga ka. 

{1 aa aaa 
 هپ هبرق یلاها هسالوا مولعم ییناق بونلوب لیتق اج رج هدلاح یییدلوا سبتح هدنناج

 رولوا# تاوطا ۷ ییرولوا همزال تیدو هعاض

 ) یرعلاو ضرالا برقا ىلع ةيدلاو ةماسقلاناکر هلا نم هبناجین است لیتقلا ناکولو
 الفالاو یرلاو یضارالالها توص لصر ناک اذا لبتفلا هبفستحا یذلا عضوملا لا

  ۱تابان ا لع هداهشلاق هناح )

 یدنکهدلّمم لوا دیز بولوا رلکلام كازشالا لع هدلزممرب ورعو دیز نالوا راشادر
 لّریمدنه یس هحوز نکبا نکاس القتسم هب راع هدنس هصح كورع ٌهلاصا هدنس هصح

 همزال ی هدی ززکلاپتیدو هماسق هسالوا مولعم یلتاق بونلوپ هلوتعم ذب ولصم هدروب رد
 رولوا همزال هدیز رکاب #باوخ ا# یمرولوا همزال ید هورعهسخ ورولوا

 دسالوا مولعم لاق بوئلوب لوتقم اب ولصم هدنګا لزم ینیدلوا نکاس ل ورع دی ز
 مزال ید هننالعو همدخ ورع هسحو رولوا مزال یی ههرع نکلا تیدو ماسق

 رولوا مزال هورع کلان ٭ باو لا # ی رولوا
 ) هیدلاو ةماسقلا ناف نالعو همدخ اهیفو ناسنارادق لیتف دحو اذا ییاصبسالاینو

 تابان لا نم ۱۱ یف هیناخرانت ) مهنود را دلا بر لع (
 تونلوت هژوتف» هحورح دنه هدنکا یسوقوصعقاو هدنلّرمم كالم یییدلوا نکاس لدیز

 رولوا#باوط !#یمرولوا همزال تبدو هماسق هدیز هسالوا مولعم تاق

 رشب و رکب یرلشادنرق مالو یورع یشادنرفرا نر وبالو یدیز یوز بولوا توف دنه
 نفاسم هراروب زم دیلو نکیآرانکاس هد روب زم لز مړ روپ زم هعسقلالبق بودیالیدلاخو
 اه رجدیلو هدروب رملزبم نوک س هنرا « دکد ی تنوتیپ هدروب رم لرم هلی هک بولوا
 هدلزمم یتیدلوا هدقدلوا همزالتید هراروپ نم هماسقلادعب هلربلط یس هبرو بوناوپ لیتف

 باوا یم هروک هی راسور هسخوب رار و ی هروک هني رلبهس نالوا #۴

 زررب و هروکه نی راسؤر

 ) اهرىشعوالثم اهنص؛لحر ناکناب رکا مهضعیلو موقنیب هکرشمرادیف لیتق دحو

 ليلقلا بحاص ءاوتسال ءایصنالا ردقربتعيال و سرا ىلع یهف رخ الاهیقابو لجرأ
 هماسقلا ق ررد )رمصقتلاو ظلا ی رشکلاو (

 هم افلا دعب ب ولو لیتق ارج هدر یلاخ نایلوا یکلم كن هنسکهدهب رقر دیژ

 كن رلیضعب و لزم المر القتسم كنسصعد كبلاها هدقدلوا هم زال تسد دنسلاها

 هلهحو هن ی هروب نم تسد هروب نمیلاها هساوا یرللممكالمرب اکازشا كن واوكنسنکبا

 ربارب یس هلجج # باوجا * ررری و
 نایلوا مولعم ین بوناوب لیتق اح رح هدرب للاخ نایلوا یکلم كرد هک هدنکا هب ردرب

 ند هی رق یلاها هدنرلکدتسا قلا تید بوریدتیا هم اسف هی هب رد لاها نس هبرو ادب ز

 رولر و نيع همدآ یللا ییدسا رایتخا لرتف لو # تاوطا ۴ رولوا ا نیع همدا حاق

 رونلوارارکت كد هنماحتنیع یلاهرهنسکنالب رپ ونیع هسر لوب مدآیٰللا هد هب رقرکآ



 هندپ وا هلګ یف دحو هنیعوا هن ذا نم مد حور> ,> و و حر ,اوا ر هدا

 فلح مهضعب : وا اهلها ىلع لتفلا هیلو یعدا و هلناق ا 1و دسر عم هقتصنوا هرتکاوا |

 له لع یضق ع لول ال التاق هل اڭعا و هانلتقأم ا هم الجحر نوسج

 ررکددعلا میل ناو مهلقاوع وع لعق ءاطخ ناو دعلتفب یوعدلا تعقو نا هیدلات لا

 ( همافلا ی راصبالاری ونت ) انیع نوس چ ے مهیلع فلحا

 هعاس هب هبیفس لاها هسالوا مولعم یینأق بونلوپ لیتق اح رج هدنحا هتیفس رب دب زا

 رولوا # باولا # یرولوا همزال تید و
 نعلیعودنیفسلا با را ىلع ةيدلاو ةماسقلاف باكر ےهعم نكى ناف هنيفسیف لیتفدحوولو

 دی هل رهاظا ق اذهو عج یهرلعف تاکر م ناک ناو اهکلعالو اهکلع ن -ع اه دع |

 (هماسعلاق عا ادب ) اعیج ۳ الا لعبدلاو فسوب یا لوق

 ا 3 درح رادسلوا تا هداوعد نیحر هنسک ج اقرب ندنسلاها دنفس لوا هدیروص وب

 ` زالوا ۶# باوخا ٭ یرولوا طقاس تیدو هماسق ندرارو زم هلغلوا

 اع رح هدرب دداا ندنسضارا قو د رباب ناظاس موح ند هام نیطاالس

 ندیربم بناج هلغمالوا ینورعم ثراو هدرهاظ كاد ز نایاوا مولعم ییناق بوللو لیتق
 هب رقرونلوا عات توص ندرب ییدنلوب لوتقم لدی ز هطورشم هغ رش عماجرب یس هلغ
 | عماجبوریدتیا هماسق ندنسلاها هروکذم هب رق ورع یسلوتم ارو رم عماحو یطباض

 زالوا # باوطا »۶ ییرولوارداق هغلا تيد نوا فیرش

 + رخآ عو #
 E EE كل هتسک بوالوا عارتسا توصهرتسانمرپدب ز

 روا دمزال یهرلبهار نالوا نک اس هدزتسانم لوازکلاب تیدوهماسق هسالوا ی اق

 لوا رک ا ٭ باوا # همزالیمهب هرفکن دیک ب ولک نوح! ارحا ییراهلطاب نییآهسخوب
 رولا همژال «رابهار نالوا هد رشا

 كلم نالوا هد هلحش رخآ بولوا نکاس هدنلزنم كالم عقام هد هلحرب ندننالحم هدلب رب دی زر

 هدعضوم یلاخ ن ایلوا یکم کت هنسک هد هلع رخآ نکیآ یلاخ بویلوا نکاس هدنلّنم
 همزال تبدو هماسق هتسلاها هرو هم لح هسالوا مولعم لپناق بوتلو لتقف اش رج ورع

 رولوا # باولا ۴ یم زولوا لخاد هدتدو همابقخددیاز هلغلوا
 ةلزع ةمدعو نكسلادوجو راصف یتکسلا نود كلما ربتعي یلاعت هللا هجر ةفنحوباو

 نكس هم نکیرل اذاف عاقجالا دنع كلما ىلع ینکسلا جج رب یلاعت هللا هجر فسوپ وباو
 ( هماسقلایف یوضر طيح ) عاججالاب تالل اریثعی

 هسالوا مولعم یلتاق بونلوبلیتقاح رج هدنرزوا ماع قی رط نانلوا عاخس|توص هی هی رقرب
 زولوا # باوا یرولوا همزال تید و هماسق هنسلاها هروب زد هد رق ۱

 ىلع سبل عراشلا و ءلولمأاربغلا قوسلا ىف لاملا تدب ىلع هب دلا بوحو عا اذكهو )

 الا و توصلا اهلها غابیال تیم لا نع اديعب عراشلا و قوسلا ناك اذا لب هقالطا
 ( هعد مارس لع اشاي بوقعد لالا تس لبعال اهلها لع ةماسعلاخ

 ۳ تست



n. it 

1% 

 دعسم عقاو هد هب رق نالوا هلحتر تویلوا هلع ح أقر بولوا ر وصح یسلاها زا

 مولعم حراج هسلوا توق هدشنزبم دی ز ه رکےن دقدنلوال افت هدعت بوناوا حرج هدش رم 1

 رولوا # باوطا * یرولوا همزالتیدو هماسق هنسلاها هروکذم * هد رف هلمالوا ا

 دجسم ناك ناو لالا تب ىلع ةيدلاف اعماج ناک ناف دحسملا یف دجوولو طبحلافو )
 ( نادحولاروصق هيل طف تاناع ) هلا لها لع یهف الح

 لوا هسالوا مولعم ییناق بونلوت لیتق اع رج دیز هد هل هیارخ ر ندننالحم هصقر

 همزال تد و هماسک هنسلاها ه سهاع "دلم ر ووا عاعسا توص لصتم هب هل

 رواوآ * تاوخا# یرولوا

 هرهاتعلا ةلحلا لها لع ديدلاف ةراع دل اهب رقبو ةبارخ حیف لیتقلا دجو نا )|
 (٠ هماسقلاق یسخرس ریحو )

 كنندب دیز هدرپ یلاخ ن ایلوا یکلم كن هننک بونلوا عاتسا توص هپ هبرقرب دیز
 همزال تیدو هماسق هنسلاهاهروب زم هب رق هسنلوب فا ندنفصن

 زالوا ٭ںاوحملا ٭ یرولوا

 لقا و درک دوا هردوا هقناوا ه2 نممدلاجرخوا هب رتاال تیم ةىدالو هماسقالو ( ۱

 ( هماسقلاقرحالا قتلم) لوطا ااقوقشم هفضنوا سرا عمولو هفصذ نم

 اراهن هد هناخراکلوا دی ز نالوا ف رصتم هلا نیتراجا هنس هت ر اک قلغاد فقور

 اراهنوالبل بودیا تتوتپ هلیلایعولها هدنلزیم نالوا هدعضوم رخ البل بویلشا قلغاد
 یلتاف بونلوپ لیتق اج رج هد هناخراک ورع یرجا دیز نالوا نکاس هد هناخراک لوا

 زالوا ۴# تاوطا #< یرولوا همزال تیدو هم اسف هدیز ها مولعم

 | اهد راد یف لا دحواذا یل اعد هللا هچر فس وب يبا نع ا داون فو)

 فسوب وبا لاقو هغ > یبا لوق قو را NESS ENE ببغ اهباب راو ناکس
 | عابصلاو طابا لثم لیللاب مهلهایلا نولتش اوناک ناو ناکسلا ىلع ىلا اع هللاامه حر

 مهبلع "یشالف لیلا مهلها ىلا نوفرصتی و عضومین رانا نوئوکب
 (تایانطا نم ۱۱ ىف هيناخراتات )

 هسالوا مولسم تا توت نیا رج «دنلزم كم یی دلوا هنکاس كيز دنه

 رولوا # باو لا # یرولوا مزال تبدو هم اسف هشز

 ةيدلاو ةماسقلاف دحااهت ریشعنم اهبف سال رصمیفأ مهار ادف دجوول طوسبل!یفو)
 هلوقف یلاعت ههادجر فسو یبا دنع !ذکو ابهدنع امهنم لث ابتلا برقا اهتلقاعلیع
 اهیلع ةماسقلاف اهلها ض رقنااذا هنا یورو اعیج ةلةاعلا ىلع امهنا ارخآ ناق مث لوالا

 (نادحولا روصق هلص تاناعص) ییاتعلا هر هک د اهموق اهموق لبق نم برقالا یع + هب بدلا :

jهک رخآ عو  

ESمدلنالتفی یدب ز ورع ن د هپ رول اها ه دعل نوو لیتقاح زر > هدنحا هي  

 هرکصن دی راک دنا قل دص ه دنروپ رم رارقایورع یس هنرو 41 زات والا رفقا ود

 | ددی زهلغملوب لبتق اح رج هد زکه يرق درج بوبا هبلاطیورع هلبالتق بوم هرو



 حج
 ا( ت ت تو وا سنا اساس سا سس سس اد ترا تست داستانی تا ار

 رازالوا # باوا # یمزرولوار داق هبج هپ لاها راسوید لری و یتثید ۱

 (نماسقلاق یناتسهف)
 ل اها یس هنرو بونلوب هل وتقم هحورح دنه هدنما ینزمم کالم عقاو هد هلحم رب ل دیز
 یني راعدم هبرو بودیا راکنا ورعو یوعد وید ل دلنا لتف نس یدنه ند ورع ند هلڅ

 هنس هنعان تيد ل دنه ن د دیز ب وړ دتا هم اسق هدیز هنرو الاخ را هسامه دنا تابا

 رازالوا # باو لا # یمژرولوا ر د اق هغلا

 ه دنسهطوا رب روب نم ناخ بولوا یرابحناخ هلبا ترجا كنناخ كلم ركب ورعو دیز

 مولع یتا بوئلوب لیتف اع رج ورع هد هطوا لوا نکیا رنک اس القتسم یسیکیا قنا
 وبدرپ و لید هلفملوالتق هدکن اخ درج بوبا هبلاطم ی دیز یس هنرو كور هسالوا

 رزالوا # باو لا #یزرولوا ر داق هربج هرکب
 دنع رخ الا لجرا نعح التف امه دحا دحو امهر غ هیف سبل تا ف اناک نیلجر تور

 (تاندلارخ | یتیناتسهق )هللا هج ردمح افالخ هللا هجر فسو یا
 لیناق بونل وب لیتق اع رج دیز ه دعضوم یلاخ نایلوا یکلم كنەنسک هدنجما هیرق رب
 ی دی ز هیرق یاهاهدنراکدتنا بلط تیدوهماسق ند هی رق یلاهایس هیرو هسالوا مولعم

 هلبالودع دوهش ندنسلاها هی رق رخآو یوعدوبد یدلبالتف ورع ساما نع باغ
 رارولوا # باو لا # یررولوا ر داق هعفد نرو كدا تابا

 ا رور کیل رفا تغ لر لعا2ا لما يدا ناو)
 مهتضنا نع ةم وصلا ةنبلا هذهب نوطقسب ےھنال مهتیب تل

 (یسخرسلا طوسمنمالقن ةماسقلا ف ىورفنا)
 هرب هرق هدنندب کل ب ونل وب تیم دیز هدرب لاح بویلوا یکلم كن هنسک هدا عر

 كهل یلاها هلبادانتسا فرع لهآ یس هنرو نکیشلواتوف هنا فتح بویلوا قنحرتاو

 هدادرتسا ن د دیز "نرو یروب زم علم یلاها راهسلا نب رها ردقوش هنمانیید ل دیز

 ۱ رازولوا < باوطا ٭ یررولوا ر د اق
 (ماستلایف رحالا قتلم) هب رثا ال تيم ىف ثالو ةماسقالو)

 هسا! وا مولعم تاق بون وب لت ةا رج هدربیاخ نایلوا یکم كنهنسک هدنحا هلحرب دیز

 رولوا * باوطا* یرولوا همزالتیدوهماسق هنسلاها هروب نرم هلک

 ٭ باوا # رولوا مزال هن هنیرلندیا ابا ن دنیع كتهلح یلاها هدقدنلوا هماسق هدنروصوب

 ۱ رروئلوا سبح هديا نیم دوخابرارقا
 اذهلو م دلا محال اطل هناذل قسم هيف نیملا نال فلم تح سدح مهنم یانمو)

 اذهلو هقحلصانع ل ذب نييلا نال لاومالایف لوكا ف الخ هب دلا نيبو هنیب عمصم
 (ذماسصلاق هرادهر) هیدلالدب طفسد ال هذ نګ اعقو یعدلا لذ طقس

 ٤ڑ بولوا ٩6

 ]| ةب دلا طقس اک ةماسقلا طقس لكا لهاریغیایهریغنم دحا ىلع لتقلا لول یا ناو)

 || راک اس ه دلزممرپ یس هلجج بنی ز یسانا نیاقو ورع یس اب نیاقو دنه یس هجوزو د ز



 همزال هبي زو دنهو ورع قید ك دی ز هسنلوب لوتقم احورح دی ز بولوا
 رولوا # ناولنا # یرولوا

 ینخا اهیف دحوولو زادلا خاص دجنو اذا امهنب یوسب نا تحوزادلا یان )
 بحاصاهبفدجواذ اذلفر دل بح اصلقام لعدیدلا بجوومدلارمالاظعت همدرد هپ ل
 ةماس لاف یناهرب طبع ) هتلقاع لع هتد بجو مدلارمالاهعظعل همدرد هال نا بجو رادلا

 2 اوچ رجا یوعدب قلعتام باب
 | ن دتحارج لوا ی دیز ورع هرکصن دک د تبا حرج ادع نساضعاضعب كورع دیز
 صاصق ی دز یس هبرو هسلواتوق ن دحرح لوا هدعب تودا وقع ن دنالوا تداح

 رد اق هغلا هنس هنع ان قید لو رع ند دیز دوخا هکم دتا

 رازالوا # باو لا * یمرروا وا
 "یشالو ع اجالاب حص اهنم ث دعامو هحارطا ظفلب وا ةیانلا ذخفلب وفعلا ناك ناف)

 (عیادبلانم الفن دولا نم ٤یف یورقنا) لدافلالع

 ل دلیالتف هليا لتق نالوا صاصق بج وم یدیز نس ن د ورع یس هبرو كلوتقم دیز |
 ندبناحا هرکصندقدنلوامکح هنصاصق كورع هلکعاهش تماقا هنب اعدمویوعد وید

 كنغال وف هلک اح یار ل دیز یلتق اص اصق كورع هسلبا عطق یتغالوقرب ك ورع رکب
 رونلوا # اولا # ییرونلوا رمخأت ل د هنو

 ل دلبا لتق هلبا لتق نالوا صاصق بجوم ی دیز نس ن د ورع یس هئرو تالوتقم دی ز

 | هسلیارارقا وید م دتبالتقنب نکلای یدیز رکب یراکتم دخ ورع هدنرلکدتنا یوعد وټد
 || هکمردتنا صاصق ی ورع رل هسلبا هش تماقا هن راع دم ب ویا قیدصت یرکب هنرو

 زارولوا #< باوا ٭ ینررولوا رداق

 || رارقالاناکمناکولو امهتلتف هل اعیجج هامتلتقلولالاقو هلتق هنا امهنم دحاولکرقا ناو)
 لک نال امهنم ادحاو لتقب نا هل سل امتق دص رارقالا ةروص یف لاقولو تغا ةداهش

 هنیبلا تچقاو هلتف هاب لحر رقاولو كل ذ كج وقيد دارفنالا دي امهنم دحاو

 تق دص نب رفلادحال لاقولو هيلع دوهشلا نود رمل ا لتقل ناک امهالک هاتف هنا ىلع

 (لتقلا ف ةداهشلاقرافغلا حم) هلتق هل ناك دحو دتلدق تنا
 هنیرزوا قاع نالوا هدنلانسنعنص كنهتسکهدنحا ماج دی ز نالوا كالد هدماج فقو رب

 دروب زد ماج وید مدلوا حورح هرزواررګڅ هجو دی ز هرکصندقدلوا ح ورح بوشود
 لوا دیز هرکصن دک دی در دقوب متم وصخو ماوعد هلب رارط انو یرلکالدو یسبحم اج

 یوعد ندراروب زم بوید زکیدتیا لنق زس یدیز یسهنرو هدقدلوا توف !رثاتم ندحرج
 زالوا < باوملا # یمرولوا هعوعس# رادسلبا

 بودیا حرجو برض اد هليا هجراج تلا ی دیز نس ن د ورع یسهرو كنافوتم دز
 بودیا هش تماقاو یوعد وید ی دلوا توف ار اتم ن دحرج لوا ه دم امت هنسرب هدعب

 هرکصندکد رک اکو ام اس ردق ةنسرب بولوا لصاح مانآرب ندحرجلوا هدي زیخدورع



»6 
 ۱ یسهشب كنسقتق هسلبا هنپ تماقاو یوعد وند ی دلوا توف هفنآ فتح

 . یس هل كو رغ ۴# تاوخا ۴# ر دیلوا

 قوسلالاتح رخ اهنا هیلعیدملا یداف هب مطب تئاموهتما برض هنا رخآ لعیعدا)
 كلا لعاده نهرب ولو حميد برضلادعب تخگاهنانهرب ولاما جل ترضلادع)

 (یوعدلاباک نم ۱5ینهبزازب ) لوا هعصلا ةف برضلا تولا ىلع اذهو

 نکیآلکد رضاح یلیکواب دنه هدک دا كرت یورعیسااب و یدنهیمانا بوللوا لتق دز

 رکب و یوعد وید ك دلبالتق هلیالتق نالوا صاصق بجوم یدیز نس ن د رکب ور
 | ورعهلیادنه هسلوا هرضاح دنه هرکصندک دشا هننب تماقا هنساع دم ور هلکعا راکنا

 ۱ ر دمزال # باوطا ٭* ر دیعزال كعاهندب تماقاو یوعدینلتق كرکب

 - | ادعمابالتق دق هنا یلع هنبلا ماقاو باغ هوخاو لجر لعبا مد ةثرولا ضءبیدا ذاو)
 لوق ىف ةنببلا اودیهو نا اهیج مهغاك هوخا م دق اذاو لتاقلا سحاو كلذ لبقا اف

 اذه ناکولو ها هداعامهفلک 2 هلن اامهجر دجشوفس وب وبا لأقو هللادجر هفینحیا

 (تاندلانم دیهشلا ک اعا یناک ) اعیج ےھلوق ف نیا ةداعا اوفلکیر اطخ مد
 بحوم هکدمر دا هندب "داعا هرزوا ررشهحو ه هم دلوا هرض اح دنه هدنروصوب |

 ۱ زاملوا # ب اولا # ییرولوا ارجا هنیززوا رکب لتق
 هدنب رقعماج هسالو !مولعمییناق بولو لیتفاح رج هدفی رش عماجعقاو هد هدلب رپ دیز

 زالوا # باوطا #ییرولوا همزال تیدو هماسق هتسلاها هلح نالوا

 ت ىلع هیدلاو اهنم ىش ىف ةماسقال عماطاو نصسلاو عراشلاو ولمرمغ قوسیو)
 (هماسةلا ف یناتسهق) مامالا ىلا هرببدت نال لاملا

 هرب هرقو برص هلبا نوطوا نس یدیز ن د ورع هدنروضح یضاق یس هنرو كلوتقم دیز
 ورع هدنرلکدتبا یوعد وید رب و نيد یدلوا توف ارم یشان ن دکب رض كنس بودیا
 مزال هن هدیز هسید م دلبالتقوحرج ادع هلا هحراج تلآ رونلوا بیعت لاکنب ی دیز نب

 تند # باوا # رولوا
 لوتقلاهثرول لتاملالامیق دی دلات تناک اد ناکهنالولاعداو اوأطخ هلتقهنالتاعلا رقااذا)

 هفنحیبا نعرفز یورو لوتقما رول ىثال ًاطالتقلالویعداو دملاب لئاقلارقاولو |[
 فسوب یبا نعو (ةيدلا بجوب یذلالتعلاف هیناخ ) اعیج نیهجولاق ذیدلا بوخو

 ةيدلالتاقلا لعف دملاب لتاقلا رقاو ًاطالولایداذارداونلایت یلاعت هللا هجر ٠
 (تادانطان د ۱۱یف یناهرب طیحم)

 ندنراج بولوارنکاس ززا قیام ترخاسم هدنازام یاب داوا نکام كدیز رلهنسک اقرب

 توف ندحرح لوا هدروب زم لحم ه هرکصندقدللوا لقن هلع رخآ هدوت بوللوا میر ور

 رکبو قوعدوبد ل دلبالتقو حرج نس یورع ناویرکب قادوا لزا نیم هرو هلغلوا
 هلوبقم راهسلنا ت داهش دیلوو دلاخ ن درا هنسک لوا هنن راع دم ۳ راکنا

 زولوا هسیا رال داع # باوا # ییرولوا

 ی با اپ

 سمس مس

 هم دب زول



 ات اوطا #رولوا مزال هن هدنه كحدیاقاقتا نیلسم ءابطا قاذح هنعیدلوا لع مھ یہ ۱

 | بجیال تاغ هب ی لو لک اح هیلاعفد نا نیهجولاییع وهف تام تح اعم هاسولو) ||

 رارقا تح بودیا لتقو حرج هلباهحراج تلآ ی دیز ن د ورع یس هل رو كلوتتم دیز

 رک دیلتق تلارا هنسک نالک هت داهش هنب راع دم هدنراکدتیا یوعد وید ل دیشعایخد
 مزال هن ه ورع راهسلیا ت داهش هني رارقا وید م دلبا لتق نب ی دیز لورع نی رسکع)

 تي د ٭ باوطا × رولوا ۱
 (نیتعلاذنارخ) قاط ا لتقلاب ةداهشلاک ةیدلا بحوب قلطل التقلاب رارقالاو)

 زمروک ابلکمزوکل وا یشان ن دکب رض كنس بودیا برض هع زوک م ب نس ن د ورع دیز |
 هسلبا راکنا نغی دلوا نمروک كنیزوک ورع نکا ر ارقا نب ضو رعو یوعد وید ی دلوا |
 یکیا ن دنریصب لها * باوا ٭ رولوا م ولعم هليا هن ینیدلوا زمروک كنيز وک ور

 هل راړا خا كلد اع لحر

 || ربتعيىردال اولاق ناو ةيدلا بجو هپاه ذي اولاق ناف لعلالها هیلار ظنپ هناف رص لااماو)
 (ةيدلانم جاجشلا لخ دياي” ىوضر طع ) براضلا لوق لوقلاو راكنالاءىوعدلا

 ى ناجا
 0 رونل وا # تاوطا ۴ یروللوا اصف ندید یوند كل وتفم دیز ۱

 یضقی لام ىلعلتاقلا عم خاص لیتفلا ىلو نا م نوید لوتقلا ىلعو ادع لتق لجر
 ۱ (تاانلا نم ۱۸ینهنناخرانات) لوتقملا نويد كل ذنم

 1 دیز نانلوالتق هلبا لتق نالوا تمد بحوم ه دلاحینیدلوا دیزا نادنس کر قوید
 ۱ رونلوا تاو لا  یروئلوا اضق ن دتید ی وید

 یس هثرو ك دیز ن انلوا لتق هلبا لتق بحوم ه دلاګ ینب دل وا دنزآ ن دیم عی

 نر انا لب ضصبق و مص هنیرزوا هجا ر دقوش ن دص اصق هليا ورع لیتاق ||

 رارولوا۴ باو ا#یمرارولوا رداق هلاخدا هدامرغ تعسق یلص لدپ یراتباد

 روس هرزوادحووب بنز یسانا كن هریغص دنه بودیا روهظ هیحور هدنشاب لرغص .دیژب
 یک ا كل رمغص یشان ندا بوروس هنشاب لربغفص هرزوا ییلعت ید بذ ز بور و ےھ صرب ولد |

 یکیدرب و بویلوا قاذح بولوا هدنساعدا تبابط لدنه هساوا زمروک بولیعوصیزوک ||

 رولوا عنم هلبا دی دش رپ رعد

 | ذب رش هيلاعفد ناو هتلقاعیلع بج اراجا هرجآولور زعنو ساحو ةيدلاالو صاصقلا

 الا هيف بک الف ةعدخ مف دلا نا الا هرابتخاب برش هلال هب دلا بجالف تاخ برمشق
 (هلوا نم ابی رة یواتفلا عماج تانانج نم) راففتسالاو ری رعتلا

 تلبا بوتکم ك د هپ همالع ن دل وبناتسا نوح صوصخ رب یورع یراکتم دخ دی زا
 | كل داوا بیس هنلتق ورع یس هترو راهسلبا لتقیسایقشا دنول هدلوپ یورع هدعب بود

 0 رازالوا # باوا # یژرولوار د اق هغلا تسد ن د دی زويد

 هدنلوق ورع ًارلادعب بودیاح رجو برض ادعهللوق هلیاقیحرب نح رغب یورع دی زا ]



{UA 
 رولوا * باو لا٭ یرولوار داق هکمردتا رب زعتیور#ةساملاقیرثاالصا

 ردقوش ندحرج لوا ورعهرکصن دک دتنا حرحو برض ادع هليا هحراج تلایورع دیزا
 لوا ور هدعب بویلوا ملص ن دنقح نالوا ث داح ندحرج نکا بولوا ملص هی ها

 هفلا ند دیز اما ید كورع یس هنرو هسلوا توف ارناتم ن دحرح .

 رارولوا # باوا # یژرولوار داق
 .لیصفتلا لع وهف لام ىلع ةحارطاوا مطقلانم ل اص ناب ملص وفعلا ناکم ناکولو)
 | ادع عطقلا ناك ء اوسو ناک ظفل یاب حک ملصاان حورڪملاۍرب نا هنا انرکذ یذلا
 ظفلب ملصلا ناك ناب نسفتلا ىلا یرس ناو حیف تباثقح نعمقو مصل نال اطخوا
 تباث نح نع مص هلال اضیا جك لصلاف اهنم ثدحح امو ةجارطا ظفلب وا ةيانجلا
 || هللا هجر هفینح ییادنعفاهنم ثدحامرک ذی لو ةحارملا ظفلب ناك ناو صاصخلا وهو
 | بج وصل لدب درب اط ناك ناو دلا ین هلام نم ةيدلا ميج ذخنوپو ملصلا حلال

 (تابانلا نم ص اصلا طقسب ايف عيادب ) لقاعلا ىلع هی دلا

 یوعد وبد نسشعا لتق یدی ز بوکچ ءامسا نس ن د ورع یس هرو بولوا توف دی ز
 رازالوا < اوخا#<یررولوارداق هفلا هنس ند ورجع هنمات قد ل دیزو

 شید ج وا ل دنه نس ه دنر وضح ېک اح ن درخص ورع دي ز یسلو كن هر غص دنه

 ها دنه ورع هلکا ر ارقا د رج هسلیا رارقا ور ه دک د تیا ی وعد وید ك دلبا خارخا |ا
 زالوا *باومما #یرولوا ر داق هغملا هتسن هنمان ید كني رلشید

 || د دیز نکردیا ج ارخا قیرلک ر نلرم دیز نکردیا ربمعت ین زم كو رع راجن دیز
 لید لورع یس هنرو هسلوا ل الهورع تولقت هنب رزوا ل ورع لازم یشان ن دنلمو

 زرولوا #ب اوت ا#یژرولوا ر داق ها ن د دیز
  ( ۱لجر ىلع یش طقسف هم ده یف ذخ اف قی رطلا ىلع «رادج م دهل اراعرح ًاتسا

  ۱(بصغلا نم بیسألا هنیق)ل راجا نمضي تاغ

 د دلبالتق هلیالتق نالوا صاصق بجوم ی دیز نس ن د ورع یس هبرو كلوتقم دیز
 | هرکصندکد تیا مکح هلبا صاصق یضاقو تابتایراعدمهنرو تودیا راکنا ورعویوعدوبد

 یورعهدنروضح كن هنرو جد رکب هرات عا وید هلیا لتق اصاصق یورع هرکب هرو
 زالوا #باوا# یرولوا مزالهنسن هرکب هسلبا لتق هرزوا عرش هجو اصاصق

 ناکولیح هسفنب لتاقلالتق هلزاجدحاو لو هل ناکوذعاج رضع الجرلجرلتقاذا)
 هلتفب رخآ سحأبنا اضیا زاجو لتقلازج م الاودحاولاک اوناک اوقفتاناف اددعتم

 (تانانللا نم دوقلا بحت امف رر د)
 ضاصق اع رش هنیرپ ورع دیز هلک تا لتفو حرج ادع هليا هحراج تلآ یورع دیز

 زاملوا # باوا *یعرونلوا باقع هدنرخآنوصکیدتبا لتق یورع هدیز هنلوا
 بئذا نملسو هیلعلاعت هللا لص هلوقل ةرخ الاف صتتبال صتقاوادحاذا سمانا ړعا)

 (دودل اف مکلاحرشییاقطا ندعم) هرخ الاف بقاعیال ابتدلاف بقوعف ابذ

 هک دب
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 هلیادب ز یس هرو كورع « ERE لتق هلبا لتق نالوا صاص بحوم یورع دز

 هب هبرو رو ند علبم راهسلنالدد صف و ردقوش ن دصاصق

 رولوا # باوحا # ی واوا ل الح

 هک ایاصولا باک
 تم دخ كد هر دخل وا ناتخ هرعص ور اک وا ه ده یسهر راح هدقدلوا ردبا تبصو دی ز

 س تتسسس

 ب زوار "رن یس هرو راش هدقدلوا توف ارمصم بودا تصو ود لوا د دازآ كسردیا

 هئرو راس بولوا لطاب یس ه روپ نم تبصو كدب ز هسلوا توف نیدلواناتخ ورع نکل

 رارولوا # باوا # ییژرولوا رداق هلاخدا هناربم یدنه
 ةرح تناف اینغتسب ج هذه ینباوا اذه یبا تم دخ اذا هيصولادنع هال لاق لحر)
 تل تالدلمقامهدحاتام ناو اکردیتح امهمدح نیربیک تنلاو نالاناک N اولاق

 كلذ نع سالا عقو دق و امهتم دخ هقلعم تناك اهنال ةيصولا
 ) قاتعلانم دف اصال اوقیلعتلا ف هناخ)

 عایق نوار نوعا هکدح یس هی راج كشذ نالوا یتراو هدانوم ض رم دیه ۱

 ۳ ا هزول رم تبصو هسلوا دف ۹ تولوا توف هرصم هرکصندکد تا ت بصو

 هرداق هغلا ن دنس هک رت ل دنه ی هار دق لوا ثیز ب ولوا

 رولوا ٭ باوا # ییرولوا
 (ایاصولاف فتن ) ءالول وهو راج هاف ثراورمغ لجر دعا یصوبنا ثااثناو )

 تن فلاح هقار دق وش هش ز یخ هیر اح مس دازآ دنه یس هح وز هدژنوم ضسه دی ز

 راس هسلبا لر س هبرو ر اسویدنه هدقدلواتوف ارصم هدعب بودی تبصووید هلی رپ و
 هرداقهغلا هنسنالقتسم ند هکر ءانب هب هرو رم تبصو دنه قعاذوا ر ر یبصو هرو

 زالوا # باول ا # یرولوا
 فال هفیعح ثراولل هبصو درال هدلو ما و هردم و هبراو درعل دیصولایا خو (

 ( ایاصولا یف یاتسهف ) ,ظنلا یا هبراو نال هیصولا 1

 هدوگرم تصو هتسلنا تدصو ها ردقوش نوعسار حا كتصعهر هدننومض رم دی

 زالوا ۴# با وت 1. #۱<یجرولوا ا

 یصاعلا ۴ اهدحا دنرولا اهزاج ناو ءاشا « هعسیق هبصولا زوحالو )

 ) اصولا فت :)

 رشع ت هناطفرعلها م رئصندعوف نکن ی هر كب زند یس !اھآ هیرقربا

 هر ول ره تصو هلا تبصو ود در ندلام هد رعلها غلبه یکیدلک هلا هما a تند

 زالوا ۴ باول ا *# یرولوا هه
 ناطیشالوا خویشلل لاقوا نایصللوا نادوسا لاقو ا ا دلب لهال یام رب لاقوو ا

 ( اباصولا ىف فت ) ةلطاب ةيصولاف كل هبشا اموا نامعلل لاقوا ٠
 هار دق وش ن دلام هورع مسرولوا توف ات هدقدلوا ر دیک ر رفس.دب ز



۱ UF 
  22ور بو هسلک ندرفس لوا دز هرکصندکد تک نودیا

 رولوا # تاوخا# یرواوا

 |) هاناصو ىلع وهف نینس كل ذدعب تام مت "یربو حح مش هضرم یف ان اصوپ یصو
 رکا ةیسرافلاب وا اذه یط رم نم تم نا هنصو لاق نکی نا اع مجرب لام والا

 تلطب تام م ی م تالد لااا ناف مرع نی زا نمرک اوا دیآ رم یراج نیزا نع

 (یربکلا یواتفلا ااصونم ۱ ین هاناصو
 تبصو ورع هسلوا توف هدنرو ره هنس جاقرب هرکتصذدکد اک ندرس لوا دیز هدنروصوپ

 زالوا # باو لا # یرولوارداق هغملا هنسننددب ز هکر ءان هی هعوق ره
 هن ذیقنو تبصو هیارقف یتسقاب هنساقتع ییرادقموش ندملام ثلث هدننوم ضرم دیز

 نایلوایثراو تولو! لغو! یا دنر لد ز هسلواتوف ارم ےم بودیاب صد یصو یورع ۱
 یوا كمر و هرکب شب رادقمرب ندثل یاد ورع هلغلوا مّقف رکب

 رولوا # باو لا # یرولوا 1 ۱

 | ضرع دی ز  E RRSدازا هدعد بو دیا تمدخ هنس حب وا ۱

 ءارت یرکب و ورعو بی ز یرلئراو بولوا توف ارصم هدعب بو دیا تبصو وید نوسلوا

 اواذفانقتع هدنسهصح كورعهسلنا در بویلوا مجرکب بولوا رخ ورگ هدکد تا 2

TT هصخ RE تمدخ هش ز هنس حوا دنه 

 رونلوا باوطا # یروئوا
  ۱قیح را٤ ههح نم ال صولا“ دهح نه تالع هل یصولاف ثراولا هزاحا زوک اھو

 هد 9 1 تاسف هرمغ دل لامال و هدبع ضي رلاقتعا ول اذه لعو ملسألایع ن ثراو

 ةثرولا صعب زاجا ناو هل ءالولالک نوکبیح تيملا ةهج نم قتعلا ذفنی هتوم دعب هقتع
 فصولا لیساع اذه نال دارا بصن ىف لطب و رحملا ببصن فز وج صعبلا نود

 هیصولا ف یوضر طع ) نویدلا ءاربا لاثما ىلع ی رها (
 تنصوود نوسلوادازآ هدعد بودی و حواهشز مهحوز دنه م هرراح شار

 بویغوظیبصو هبرو هسابا ارت نس هبرو راسو ینیز هدقدلوا توف ارصم هدعب بودیا
 رزولوا # باو لا ٭ یزرولوارداق هعب وقاقزسا یدنه

 | ) اوج ناو ةثرولا يقب هزاجانازاجیتمیت ةنس هتشرودحا هدبع مدحناب یصواولو
 اناضولا نم ةمدنلادعب قتعلا هیصولاق یوضر طیح )قتعلاب ةيصولا تلطعب (

 | هدع) بودی تمدخ هنسشب هرشب و رکبو ورعمرالغوا هرکصندفوف دنه مهیراج دیز
 یرغندرشب و رکب و ورع بولواتوف ارس صم هرکصن دکد تیا تبصووید نوساوا دازآ

  0هک" هروب زم تبصو هسلوا دع اسم ثلث تویلوا راو

 رولوا # باول |۴ یرولوا ۱
 مادنتسان >نال ثرالا !قی رطد اذه زاح قتعبع "وری هشرو هدبع مدح نا یصواولو)

 هقاتعاب ةبصو هذه تناکف تب ان ةثرولا عیط دیعلا اذها  Eطرشب نکلو هنس دع

 یار ٩6
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 تیلانع قتعل هنس هنرولا م دخاذاف هنس دنرولا مدح نا

 ) قتعلا ةيصولاف یوضر طح (
e SE كعا مادعسا هنس شب ی دنهرشب و رک: و ورع هدنروصوب 

 زالوا ا ولا # ی رولوا هردأق داما

 یک دنیا بص یصو ین هر دفتتو تبصو هر هوحو يکلام ثات هب هضا مه دنه دز

۴ 

 ا س سس

 هرزوا قلوا تاوح هدیز دیه ةساو ۱ توف * هرصتم د دعا بولد مدت ید دنه هدکد ید

 شع ۹۹ رص یصو ی دیز هن دیفتتو تدصو ه رب هو >حو لام تلت هلکعد مدتنا

 رولوا # باوطا # یمرولوا
 ؟ نت تا كعا دف یلصو بولاقلام ی دز هدقدلوا توف هرصم دنه هدیروص ول

 شا بصن یصو نسو تبصو هرب هوجو هلکعد مدتبا رکاب هرزوا ررخ هجو یس هبرو
 رزالوا #باوطا#یزارولوارداق هعنم یدیز بورد زالوا

 باوالا عیج یر كلذ نا ےھقا طار هاظ لوقا باوطاق داعم لاوسلا )
 قلطاو

 لاوسللال وجحرخ یتمالکلا نا یرصفل ركلا ا عماطا حرش لاو ه هدعم یو هداعالا

 ناولاوسلاق 8 هداعا نصس و لاوسلا لع رصتع باول ا ق هبلا حاتحام ردعی ناکنآ

 رهاظلا فالخ هنکآ باوج هنا لاقحاعم ادتیم الماک ربصپ هبلا ج اتحامردق ىلع داز |
 دوت ناعالا نم طا قو یهتا ءاض ال هند قدصد تاوطا هب تدنع لاق ول ی

 یعسلا هدازیربمل هاشالاحرشنم ) یهتنا هيلع صللاک راصذ باطل او لاوسااینام

 ( هدعاق ۱۱ یف راصبلایوذ 5.۶4

 هورم هرکصندغوف مدیا هه هورک تا هنس هبرو هدوم ضر دیز

 :لزمم هليا 3K هساوا تود ارصم هدعب بویعارک کد نظل تبصو نکل بود لرو

 وا # باوطا *# یرولوا هنگ یتبصو هورع یروب زم
 لاق اک هال ست 0 ناک یوم دعب یراد سدس نالفل تهوب نا تیصوا لاق اذاو
 دیصولا یه تولا دعي هیهلانال هبهلا نود ةيصولا هب دصق هنا الع دقف قوم دعب

 یناهرب طبحم ) یصولا ةویح ىف هضبق طزتشیالو ع ويشلاعم حمد
 ( اصولا باک نم

 كا ی ءانب هب هعوق سه تبصو رول رد ی هلغلوا دعاسم تات هدیر وصوب
 شعا تبصو هلکعد كرب و هرکصندموف 9 قطق تدصو درح هرو هدکدتسا
 ضلالة نقلوا هلب وا رولواشعآ هبه هلغلوا لا رک داعم نظل هبه هکاب زالوا

 رداق دن هورع قو روا شلوا ا هه E توف دز

 رزالوا ۴ب اوطا# یررولوا
 يدنه یس هجوز قحا هدقدلواتوف ارصم هدعب hE تبصو هورع قیام عیج دیز

 رولو نب هلهجو هن هدنرلنر ورعودنه رو هکرتقحالوا هرحمییصو دنه هانا رت

 رولبری و هورع یاب دنهشدس # باوا ¥



 هک ۲

Nعیج هل ناک تزاجا ناف لام لا عیمجت لجرا یصواو أمها ربخ نرو عدیرلو تام  
 ثلثلاین ةذفنم ةيصولا نال هل ىصومل یقابلاو لالا عيجج سدس اهل ناکن ل ناو لالا
 7 وه و قالا مب روه و ثلث "| فصن كلذ نم ةأر 1أ قحو ناتلنلا قلو انو

 هلیصولل ناتلدلاو ثلثلا جوزلا زج لو اهجوز الا قبيلو تنامول كلذكو لكلا سدس
 ) ا نعا ف هبل اولو ) انرکذام لع

 ورگ ه هرکصن دقدلوا ت وف ارصم هدعد بو دیا تبصو هورع ندنناجا لام ثلد دیز

 رداق هغلا یتثلث لدب ز یس"هنرو كورع هسلوا توف نیدلا ثلث دب ز هكر ید

 رارولوا باوط# ییرارولوا
 نوکیفدراوا لوبقلا لف هلیصولاتوعناب كلذو ةلالدوا اش مصلوبقلا هیف طرشي و )

 ۱ ( اناصولا باکنم ۱ یف هیزازپ ) هترواهنرفاهلالوبق اهنوم
 نوسلرب و هصح یک یس هصح لعوارب هورج غوا كنلغوا كما لی 5۰ رکصندغوق دارا

 | یرشب و رکب یرالغواویدنه یس هجوز بولواتوف ارصم هر که تبصو وید
  تعصق هلهجو هن هدد لورع هلیاراروپ زم دیز هکر هسلبا لری هدخو بای زیرارقو
 رکبو ور ےھسردرد نوا هدنه مهس نکس ندہھس ترد شعلا 2 باول ا ۷ رونلوا

 رولبرپ و هبهجیدخو هباب e هرشپ و
 ردقیف هربغ الا لع نال ةيصولا تحج تنا وا ها بنصت لذع لجرا یصوا ناو )

 (هیصولا ینهیاقوحرمش هیانعر) هل یصولل یطعب مث دیلعدازبءنیالاببصن

 | هیدمرکمهکم هدعب بودی ترصوویدهل رب ودورع یسجخ كلام هدقدلوآردیک ه فی رش م دی
 | توفارصم بودیا تبصو رارکت وید هلی رپ و هورع یسجت كلام هدقدلوا هتسخ بور ۲ تناسب

 رولا سجنرب # باوطا# رولا یمنیسجخ هسخو» رولا یمسجنرب ورع هساوا
 | لف نالفل یلام س دس رخ ساوا ساعا تالد یف لاق نالفالام س دس لاقواو) ا

 لوالا نیعهناثلا تناک هفرعم تدیعا قم ةفرعل نالدحاو سدس

 ( دیصولا نم یدهز (

 وید نوسلری و هصحر دق یس هصح كشز مانا هدنه یمانا كعاناب هرکصتدعافو دی زا

 كارت یرکب و ورع یرلیع نوبالو ییز 1 بولوا توف ارصم هدعب بودیا تبصو
 عب را باو لا ۴# رولر و هتسلرادعم هب نددیز کز هجا هانا

 (هیطاولولا نملئاسم ثالث لبق هتلئسم ترح )
 هلغلوا توق ارصم هدعب بودیا تبصو هورع نس هطوا نیعمرب قحا كالم تالم دیز

 ندهطوا بولوا هدنناب هطوا لوا ورع نکرر و هورع تودیازارفا ی هطوا لوا یس هبروا

 ر داق ھه طض هر ر هموق ص تدصو زارا اضر کب هنرو جد ی هعصر ن الوا

 زالوا باول ۱ یمرولوا

 | دن یورع حوز قجنا بولوا توف ةرمصم هدعب بودیا تبصو هدیز ام عیج دنه
 یی هلهجو دز ورگو دی دنه هکر قعالوا رحم یصو ورع هللا

 رونلوا ڑ٤

 سس



 یر

 رولب رپ و هورگ ثالث هدب ز ناال ۴ تاولا  روللوا 2

 زالوا *٭باوج ا۴ یرولوا رداق هی هلخادم ه دیه هکر لالاتس نیما هدیر وصول

 2 ؟یز عیار بنه کیت 9 هدقدلوا ردیا تیصو هبنیز یتسایشآ ردقوش دنه
 یس هیرو هسلوا دعاسنم ثلت بولر أ توق هرصم هر کصندک دتا تصو هل طرش كع

 رازالوا #< باوملا ٭ یرارولوارداق هعماع وط یصو

 حاکنلاو هقدصلاو ةهلا و ضرقلا نورشعو هتس دسافلا طرشلایا هب لطمالامو 0

 لا يم ولاو ءاصبالاو نهراو لو مل او قالطلاو

 ( عویبلانم قش لئاسمق ررغوررد )

 در هدننابح ورع هدکدتیا تبصو نازم تالم هورع نایلوا راو هدننوم ضرم دیز
 || ثن بودیا لوق قبصو ور هرکصندقدلوا توف ار صم دز هسا با لوبق بودیا ۱

 یس هرو ل دیز هدکدنسا قلا ءانب هی هموق ره تبصو یروب نم لزم هلغلوا دعاسم

 طبض هورع لزموید رولوا شوا هلطاب تبصو هلکعا در قبصو هدننایح لدیز درج
 رزالوا # باوا ٭ یررولوا رداق هلاخدا هئاربم بویمردتا

 لبق اهدر و اهلوبق لطبف تولا دعب مک توبتناوانال هتوم دعب اهلوبق حصیاءاو )
 ۱ ( اصول ن راغغل عن ) توالت

 ۱ هروک ذلاریه هاردلا دیزیصو مهاردلا ن م علبمورع همذق هدي زف مالسالا جش لوقام (

 اولطنا هال هام ی تل نم حرح و مهاردلا دراصوا لبعارسصم دیز تام ورم

 انوتفا كلذ مه هل سال ما ورع نم اهلکوا اهضعب مهاردلا اوذخأبو هیصولا

 كلذ ےھلس J باوحلا ۷ نيروجأم

 توف هدعب بودا تیصوود نوسنلوا قرص رزییفکنو رهههشا ردقوش ندلام دنه

 یوز هسخوب روآوا مزال یمدنلام تلت ءانب هب هموف رح تبصو یتیفطنو رهج هدخدلوا

 ه دیز یوز ۴ باوا# ی هدیز

 || باب یف اهیهن و اهمما ناف هیلع یذلا اهرهم نم اهننکی نا اهجوز ىلا تصوا ها رما)
 ( دیصولا نم ۲ ین هی دنهیسخرسلا طی ین اذک )لطاب ننکآ

 ۵ هکر ترازو رم هدکدتیا 2 | ارت ی رکبو ورع یرالعواو یدنه یس هحوز بولوا توف دیز

 | ارصم تودیا تبضو i> ر لام ثلد دیز تد رل رول رم رش ه رکصن در لکدتا ما

 ورع الاح را هسلیاراکنا رکبو دنه بودیارارقاورع هدکدتیایوعدوید یدیشلوا توف
 وید رب و ندکهصح ثلث كنهکرتهلج بویلوا یار شب نکررب و هرشب یل, كنضوبقم ||

 زالوا ۷ باوا # ییرولوا رداق هرج هورع
 ذشاففالآ ةفلثو نينب ثا# كرت اذاف اقافو هصخمام هنم ذخؤي ةيصولاب رقاول ةثرولا دحا
 خاب نا سابعلاق ےھدحا هقدص و هلام ثلثب هل یصوا تلا نا لحر یعداف املا لک

 هد قام ثلث ذخ اب ناست الا فو یلاعت هللا هجر رفزلوقوهو هدیینامساجنا من هنم
 (۳۹ ی نو صفلاعماج) یلاعت هللا مج راسا لع لوقوھو رمال



> 

 < ااصولا عاتجاق لصف #
 هقا رادق وش هس رب ره ندرلبنحاسثب و ر کن ؛وورگ ن دمام ت ثلت هدنتوم ضر دیز

 مزالیسادا هع رزوا نوسلوادازادنه مهیراجو هنلوا هل ینوشروق كعماح نالف هلدرپ و

 .هدقدلوا توفارصم بودیاتبصو وید هلبرب و هیارقذ هجا ك یللا نوجما متوکر نالوا
 یایاصورا هس الوا را رب ی هدا ز ن دثلت هبرو بوبا افو هی ا اصو هلج لام ثلث

 مدعت هیاناصو راس دلغلوا ذفنم قتع # باوطا * ر وئلوا ذیفتت هلنا تیفیک هن هموق رح

 نالوا مزال هنیرممل یتوشروق عماجو 6 هللا رشب و رکب وورع ثلث یاب هدعب رووا
 جارخا ندنام بولب ر و یرا هصح هردو کی و ورع هدعب ر وئلوا میسدن هرادقم

 e معاج دسرولاف قاب هرکصن دنوکز 9 عدقت هوکز هدعب روئلوا

 رولوا فرص هنب رم

 ةدانعلاباصااخ مهااصوت ثلالاق نو راصت ےھداف اهلك اصولا هده ند مجناو )

 اینا هلک كلذ عمجم یلاعت و جت صضعب یٰلع م .هصعل م دعبال و هلو هف

 ةرصم ةاباحال و ذفنم قتع دصولا ف ن کی اذا اذه حوا تابج اولا ضار قلاب

 | تلثلافرصد ىتعلا ىلع * ةمدفتم هایم ن ناکنا لاعت هللا هجر ةقنح یا لوقف ناف

 اعیج املا ٹلثلا فرصب اهدقءقتعلاناک اذاوااصولاراسیلا غ قتعلا لام ااا یل ا هلک
 رخاوا ىف نالا باغ ) اناصولارتاس ىلا لضفلا فرصت دشنیف ۶ش اهنم لضف اذاف

 ( ضرلاق قتلا باب
 رشب و رکبو ورع ند ام ٹلث هدنتوم ضم نيد یحدیز نالوا ضرف مح هنی رزوا)
 نوجا عب و هنلوا ری" وب وص كعماج نالقو هلبرپ و هقاردقوش هنی رپ ره ندرلدنحا

 یاباصو یلام تلت هدقدلوا توف ارصم ب ودیا و هنلوا 3 هلا هجا ردو وش

 هموق رع یایاصو ر هس ال وا ر یبصو هد هداب ز ندثلت هرو ب ویا اذو هيه روک ذم

 كعماجو هج هلءارمشب و رکب وورع یل كن هکرت *باولا # رونلوا ذیفتت هلیاتیفک هن
 | یر هصح ارز وار و ورع ت ونلوا میسعن هرادٌّعم نالوا مزال هنر و وص

 كعماح هسرولاق هن قاب « a ای هدعب روللوا حارخاندشامبولب رپ و

 رونلوا فرص ر لوب وص
 قلطمربدن یدنه یس هیراج هدقدلوا هتسخ دیز نیا چ بولوا ضرف جج ہنی رزوا
 توقارصم هدعب تودیاتتصووبد هوا اا نوعا م هلا سورعزویجواو رب دت هلا

 زار قبصو هد هدایز ندنلت یس هنرو هسلواغلاب هشوزغزویجوا نحنا یلام ثاث بولوا
 رونلوا دقت قتع ل دنه ندنلث * باوا * رونلوا ذیقتت هلهحو هنییصو دی زبویلوا
 دی ز ن دلحم یکیدتبا افو هس رعا افو هجاجا ن دنس هدلب بولاق قاب یشرب ن دل رک |

 رونلوا جاجا نوچا
 توملا ضرم ىف قاتعالا وهو زج قتع برةلاب ااصولانکبرل ادا انرکذ ینلااذه)

 تولاب قلعلاو نجلا ق اتعالا نال كلذ مدقب ناك ناف ریبدتلاوهو تولاب قلعم قاتعاو

 + لم کال زم
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110% 
 اىت

 (نیتقروب هرخآ لبقااصولا نم میادب ) مدعبفیوقاناکف سلا لغګال
 حاج اڃا نوعا ےب د هلا هه اردقوش ه هرکصندعوف دنر نیعا حج > ںولوا ضرفجج هن رزوا

 ند رادنجا رک و ورع و تودیا تتصو ود هوا یوو همهح نالف اکر دق وس هنلوا

 لام ثاث هدقدلوا توف ارصم هدعب ب ودیا تتصووبد هلیرب و ها ردقوش هنر ره

 هموق رم یاصو را هسالوا رام قبصو هد هدا ز ندنلت 9 تورعا افو هباناصو هلج

 كرلب اکلواو هد هلیارشب ورک د و ورع یاد تارکرت * ن اوا ٭ رونلوا ذیفتت هلهحو ه هر

 ندرلب اک هسرولاق هجا رادقم هر رکصندج مشت تام <: 7 هنبرتعف

 رونلوافقو هتهجلوا بونلو حارخ باکو اتوف دک ارام 1

 لھالو ےھاباصو اصولا لهال فرصیفاباصوب یصواو هتوم ض رمق هضرا فقوولو )|
 جرخا ضرالا ةي باصاامو هوذخ اب اناصولا لها باصا اخ ضرالا هذه ةيعب فقولا |

 لوا ذغنلا فقولا نوکیالو هيلع فقو نم ىلع افقو راصف رادقملا كلذب ضرالانم
 (یضرلاماکح این نیلوصفلاعماجیف اذكو ضي را فقوى هیناخراتت )

 نالف بوریو سورغ لا زوب هور هدعب بودیا راتحت یصو یور# هدننوم ضمه دیز
 كفي رش عماج نالف بور و خد شورغزویکیاو هليا فرص هني ریمل كفي رش عماج
 هليا فرص هنیربمع یدج ٥» مدح بور و ید سورع یللا زو و هليا فرص هنیربمع
 بوریو د شورغ یدی نوازویو نوا م هّساف ةولص بوریو یخد شورغیلا زوی و
 هدعب ن ودیا تدصو هرزوا هجو ول ودر و رز وحسه رر و اشا فب رش ی نوا

 رک ذ الصا یالوا یااصو بودیا تبصو وید نوسلرپ و هریغص رکب ل دازآ ملام ثلث
 هن دموق ره یااصو قعالوا رح قصو هد هدا ز ن دلت یس هبرو تولوا توف نیدعا

 هن یسهصح 4 رکن بوئاوا عی زوت هی ااصو عیج تلک * ناوطا * رونلوا دشت هلهحو

 قاب و.عدعتین الص طقسا ۵ هرکصن دقدنلوایارخا ندشام بولر و هرکد هسرولوا رادقم

 رونلوا عیسنو عی ز وت هیاناصو راس هسرولاق هن
 یصوا اذا اکاسهنی ناکو اعوخجر نکیرل كوالا ةيصولا حسي لو هب یصولا ىعساذا اما )

 ( ایاصولاف یورقنا )رخ ال هبیصوا مث لجر هدبعب
 هورع ندیک هیارغ ندلام ثلث هدننوم ضرر دیز نیعامح بولوا ضرف ےح هنیرزوا
 ارصم بودیا تبصو وید هوا مح هليا سورغ زوبحوا نوجنا ےن و هلیریو سورغ زوب
 قبصو هد هدایز 3 هبرو ب ویا افو هندن روپ زم نیتبصو یلام ثلث هدقدلوا توف

 یل كن هکر # باوطا# رونلوا ذیفتتهلیا تیفیک هن نیتروب نم نیتبصو را هسالوا زج
 هليا قاب روئلوا ۹ e ولی و یس هصح هورع بوشوا میسقت هج هلبا ورع

 رووا حاج | ندلمتافک نوا كن

 طدناوبراقالا + داهو ءارقفلاےھرد دا اهنوم دعا یعع؛نا اهما ىلا تصوا « اما )

 ءایشالا هذه حج لبیال اهلام ثلث و تاولص اهیلعو تنام 6 م ربا ءا رفقلا

 دولص لک ماعطلا ی غبام ىلعو ءابرقالا ةئام ىلعو ارقفل ةئام ىلع ثلتلا مسقپ



 یک

 ءاطعا نالبزاقالاو ءارقفلا ةصح ىف ناصقتلا لعح و ماعطلاب ادبی و ةطنح نم نیونم
 بحاولا نمالعوطتلان هصفف عوطب و 9 سو هولصلل ماعطلا

ESدم یا جد درک یار و ود نوسارب وهورج  Nنوسلربو  

 تبصو هرکب بویلوار رب قبصو یس هنرو بولواتوف امصم هدعب بودیا تبصو وید |
 | رولبرپ و هنسن رادقم هن ند هکر هرک و ورع هسلوایرشع كنرکرت شورغز وب نانلوا

 هرکب یم "وا هورع یم# نوا بونلیف ےس زوقط زوتوا یس هکرت لدیز#* باوملا *
 رولوا تعصق هبعرشلا هضو رغلاب e4 ی« یتلا یرکب د بولىر و

 یذلللالافصت نوک ةثرولا تزاجا ناف هلام فصتب رخ الو هلام عب رب لج ریو ا نمور)
 یاعتهلا ضتارف ىلع هدر ولا نيد مبرلا قب وعب راب هل یصوا یذلل عب راو فصللاهل یصوا

 نم ةعب را مهسا ةعبس ىلع لاملا ثالث نوکیف تلثلا ف ةيصولا زوحاغاف ةثرولا رم لولو

۱ 

 | مسقیام4)وق لع و هفینح یبا لوقا نهو فصتلابهلیصولل یهسا هنلتو فصنلاهلیصول" الذ
 !ذعیس لع مسیامناوب زا هل یصولا مهسو فصل هل یصولل نامهس مهسا دلت لع امهنی
 ع راب هلیصولاو تلثلا الا ترضیال فصلا هل یصولانا ده دم نال هعنحییآ لی

 نورشعودحا عب او شعب را لاما افلتو لاما نلت كلدو هععس ییعاهتتصو لع 3 ةا

 ( اا صولا یف هیناخراتات) عب راب هل یصوملل كلذنمهثلئو فصتلاب
 ره هدقدلوا ردنا تبصو نوح راهنسک رفت ر دقوش نالو هدنتمدخ هدوم ضر دز

 رزوبهتسضعب كنهمدخ ند ام ٹل قا بورا نییعت هنسز نیعمرادع» ندنلام نوعا یر

 یسهرو هسلوا توف ارصم هدعب بودیا تبصو وید هی رب هشورغزوب رشینا هنسبضعب و
 نمد هن رکدتا دارم ندر هتک لوا شورغ رزوب رشکناو رزوب ار هحورب نم

 ژرولوا # باوا #یمزرولوا ردات هکمرب و بودیا
 ارح وا لام نم ش ئ و لوقینا اهدحا هو ٠ E هاف ا

 نمایوت 1 لات اب توت 6 8 5 هروطعد و دحاو و ی ناو

 ادرج كل دن هاواشام هنو طء ىراس | نم ةر < دوایرشنم هر ھن وا یناشنم هاشوا فا

 سنطا مولعم ها 4 لوهح اضبا اذه و اطسو وا بدر وا

 ) ااصولای ی9

 هواري یک دناوا رسعتیربک نالو هليا هسا ردقوش هرکصندعوف لب ر

 در هدقدلوا توق اضم بودا تبصو وید دملوا رع هجنچ نالو هلا ا ردقوشو

 لتر هسالوا رر قبصو هد هدا ز ندا هبرو تولوا او هنس هلج كنااصو لام |ا

 كاناصو هسخ ول رونلوا فرص ی هرلءالوا عده هدرکذ ندااصو اد هڪ جو ۱ ماع لام

 هک لج

۰ 
321 

۷ ۱ 



 هک ۷

 رونلوا فرص هرانالوامدقم هدرکذ *باوطا# روناوامیزوت یم هنسهلج ۰ -
 میهشب ثلث اب نوب راضتب مهناف دابعلل اهلک هاناصو تناک نا ظن هناق ةئرولا زج 1 ناو

 بادام ادیب ضثارف اهلک ناک نا رظنبهئاف یلادت هلن اهلک هاصو تناکناو صصل اب
 اعوطت اهلک ن اکا ذا كل ذکو ابا هبأدپ ام ادبی هناف تابحاو اهلک تناک ناو

 ( نايلا هباغ نم القن اصولا ىف ىورقنا )
 هب رب ره ند هجدخ و بنیز و ذلاخ و شب و رکب و ورع ندیناجا هدننوم ضرم دیز

 ردقوش ید نوعا یلاصم كفش دوعس# گیل ءانب و هیر و هثاردقوش ندلام

 نالوا رک د قحا فاع تلا رکصن دقدلوا توف ارصم بودا تبصو ود هلرو هجا

 ر هسا اوا "رحشیبصو هد هدایز ندنلث هنرو ب ودیا افو هرادقم یکیدتبا نیيدت هرا هنسک
 ر داق هغلا هنسن ند هکر ءان هب هموق رع تیصو یسلوتم روب نم دسم

 زالوا ۴# باوا #یعرولوا

 یرو زم لزم دنه هرکصت دکد تيا تبصو هورعنالوانذوم هدعماجرب نلرم كلم دنه

 لزم ءانب هیهموق رح تبصو ور هسلواتوف هدعب بودیا میلسو عب همولعم نع هرکب
 زالوا # باوا ٭ یرولوارداق هپ هلخادم هروب نم

 "انشا هبیصولا نيعلا عاب اذا عوجر وهف یصولا كلم لاوز بجوا فرصت کو )
 اعوحر ناک هلاز ج اذا 2 الا دقننال دیصولا نال هيف حر  ههووا

 ( اباصولا ین هیاده (

 ن د دیعسو ریدنو دیلوو دلاخو رشب و رکبو ورع ندلام ثلث « دق دل وا هتسخ دنه
 هنس جاقرب بولوت تڪ دنه هرکصن دک دا تیصو ود ال ریو ها زدفوخ دایر ره

 ن دلام ثلث هنیرب ره ند رشب و رکبو ورع « دق دلوا هتسخ رارکت هرکصن دن روره

 ردیمراو كتبصوریغ هدنه رهنسک ضءب هرکصندکد نب تیصو وید هلیریو هجا ردق وش
 هلوا توف ارصم ه دعد ب ودر دقوب مبصو هربع ن درشل و ر د و ورع هدنرلکدید

 هدعسو رذنو دیلوو دل اخ هلکعد ر دق وب مبصو هربغ ن درشب ورکب و ورع در دنه

 زالوا # باو لا # یمرولوا شا عوحر ندتبصو یکیدتا امدقم

 هیدم وق رع تبصویرب ره ن د دیعسو ربذنو دیلوو دلاخو شب و رکب و ورع هدنروص وب
 ررولوا ی ی وا یا دو و لدنه ءانب

 كلذ لع بتکو رخآ اب اص وہ یصو هنا م اکص كل د ىلع بتکو ااص وب یصوا لحر)

 نیتتصولا اتلک نالاعیج نیتبصولاب لعل لوالانع عج ر هنا ین الا یف بتکی نآ کض

 (اناصولا باک نم ینالان هيل اولاو ) هح

 نکلو ورم رادعلا اد تم روا و وار شیدادقمرب ن دن ام دز

 ندنلام تل بد د زدسل وا دعاسم تاثبولواتوفارصم هدعب توبد کل هتصوا

 رولا ركب # باوطا ٭ رولایسبتنق ندرکب و ورعیرادقم لوا



 هک ۱

 | هدوخنوکبال هللاامهجردم لاقو فسوب ییادنع اعوجرناک ةیصولا دحج اذایصولا)
 (یاتسهعلاقاد اکو اب صولا ین عج حرم عبنم)یوتفللهلوقراتخب و اعوحر

 هتسا ن دل ام نالوا هب یصوم هلغل وا روک ذم ه دتتصو هرزوا رحم هحو ور هدیروص ول

 زالوا ٭*باوملا # ییرولوارداق هغلا

 د لباهماکحا نم سالف لوالا قثاماف هدعبام تابثا نکل ةملکب لاردتسالا بجومو)

 تابناو لوالانن اءضواهبجوم ناف لب ةلك ف الع احرص هيف دوجولا تلا وهو هلبلدب
 فقوت ضعب هض ءب لوصولامالکلانا (یناعلافورح با ىف لوصال ین یقحت)ینافلا
 صالخ الاذمکک هرخآلا یه حلوا مکالو هرخ اب ملکنلادانینیو هرخآ ىلع

 و یتاهرب طیحم) ئام الا مهرد فلالبع ن المل هلوفکو

 ۱ 4 هل رعو یصولا بضل ق باب %

 یصویرشب جد رکب یساباب ل دیز بودیا بصن یصو یورع هرغص دیز یلغوا دنه
 نوحما ربغص ی رکبو دنه اکر رشب هرکصندقدلوانوف وکی تعب دنه بودیا بصذ

 نالوا ثوروم هربغص ن د دنه هلغلوا یسیصو ل دنه د رح ورع هدکدتنا داره ظفح

 ر داق هعنم ن دظفح یدنه کر یرشب بورد مر دیا طفح نت ی کر

 زالوا # باوا # یرولوا

 سالف بالا با دل اوا هیصو یصووا بالایصووا ضاح باریغصلل ناک نار ظن مث )
 (اناصولا ننس نبال هموظنم ح رش) مالاهتکرتاهف فرصتلا ةبالو مالایصول

 رروب زمو بصنیصو بقاعتلا لع یرشب هرکصندرکب یرکب هورع یلغوا ریفص دیز
 ین ام كل ریغص القتسم هلک اع یار رشت الاح هسلوا توف ارصم دیزو لوبق یاصو

 دولوا # باوا *# یترولوا ر د اق هکمروک یی روماو ضد
 صالا عفرف نیفرطلادنع ةكّرلا ىف فرصتب نا امهنم یل سہل نییصولادحا امر
 فرصتلا هلقلطب و هدحوایصو یم ا هل نا یار ناو بلا ص ضلا یا Dik ۴ الا ىلا
 ف رصتلا ی طادنس یاعت هللا هجر فس و وبا لاقو فرصا دبس دشن قلطا

 (د دعتلا لصف ىف ابصوالا ب دا) املا ىلا سمالاعف ربالو

 دیزرکب هسلوا توف ارصم بو دیا بصن یهو یرکب ورع یراتح یصو كنافوتم دیز
 ین زروما هقلعتم هتیاصو و هض,ق ۳۳ راسو یتبران وید نالوا ه دس ان مذ ورع

 رولوا # باو لا۴ یرولوار داق هکمروک

 e هربع یایصواق یصولا را ادا یا ۵ رک :کرلاق یهو یصو !ایصوو)

 ةبالو هل تن اک تولا دنعو ةبالو هل ايت هماقم هرمغ ماقا ءاصبالا نال لوالا تملا هکرتو

 (اناصولا ین یلبز) هرمع لا ضومس نا هلو نہتکرلایف

 زالوا # باوطا * یعرولوا حکګ هسلبا بص یصو هنس هکر تم تسمورعیمذ دز

 ۱ یصواولو ی رجوا نمأتسیلا ینذلا ةيصواذكو حص ۸ نمأتسموا ىلا یذ إم یصواولو)

 . (ااصولاف هنارخ )ی ذا یذ ةیصو اذکو حج مسایل نمأتسوا ضد ۱

 دیزو ٩



. 

 اب و فا ۳۳ ۳ ۳ سس

> ۹ 

 یصویرکب هرافصیضاق نکنا دوحوم ورعیراراتش یصو كن رافص دالوا كافوتم دیز

 زالوا # تاوطا# یرولوا راج هسلبا بصذ

 تيا ةهج نم یصولا نكب مل اذاز وجب انا ىض قلا نم یصولا بصن
 (۱۱ق یشوزتسا لوصف)

 لوبقیاصو ورع هدکد تا بصنیصو یورع هنیذیفنتو تیصو هرب هوجو فلام ثلث دیز |
 دی ز هدعب بولوا یول عم ل دیز یدر هرزوا ررحهحو ورع هرکصندک دتبا در بويعا

 رد اق هب لخادم هل ام تلت بود مر دیا ییاصو ورع E هسلوا توف

 زالوا # باو لا ٭ یرولوا
 لبقاذداهنا نح هراصدا درب هلع یف یا هدنع هوجولا نم ەجوب ءاصتالا هل یصولا در ناو)

 (ااصولا نمیصوا نم لصف ین یناتسهق) هلوبق حصنال توم دعب
 هسلوا ه نجاع ن دکمروک یتیاصوروما دنه یراتح یصو كني راغص دالوا كنافوتم دیز

 ر د اق هکمردروک ییاصو روما ه ورع هلیادنه ب و دیا بصن یصو خد یور۶ اح
 رولوا # باوا # ییرولوا

 (یصولاباتیق قتلم) و نعازحاعیصوااناکولو)

 كدیزک اح هسلنا لر نب : رابک هرو هدرادرخآدیعب رفس تدم بولوا توق انوودم دیز

 یصو یچقتسه ورع نوصکتا طظوح دیحاک درو ییسادعامو ادا نند ل دیز ندنس 3

 رولوا ۷ تاون ۷# نیژولوار داف ها بصن
 ةدلب نع اعطقنم ةثرولا هفیذلا دلبلا ناك نا بیغرابک هثرولا لک و هکر انید یدا)

 بصتاال اعطقنم نکیرلناو ایصو یضاقلا بصن ةلفاقلا به ذت الو ین فنا

 ٩( یف هیزارلا ءاضقنم)
 هدب ز یورع غا رک دیز ېک اح هلفمالوایسباو كلدیز نالوانونحهلبا قبطم نونج

 رولوا باوا یرولوا رداق هظفحو ذخ ایلام ديرو سا صا دو
 بالا لام ىف هنالولا نیالل تشال لكلا لوق ىلع هتعوا نج اذا بالاو)

 (حاکنلا تاک نم ( هصالخ)

 نوح رخص بودیا تراح نوح رخص هنس حاقرب هلملام لرفص PNET دز

 قنایخ هرغص لام ك دیز نکیا هدن دی ها لوا هرکصندقدلوا هلصاح « داق رد و

 ورعالاح هسلبا بصذ یصو یچفتسم ور هنر : نودیا لزرع ی دز 8 هسلوا هاب

 رولوا # تاوطا *# یمرولوا رداف هلنفح نوعا مغص بولا ندد ز یی هدیاف لوا

 فورعلا ییاتبلا لاوما ن “م اور نا ممایصوا و ی الا و دلو بالانم لکلو )

 ) دساتعلاق اذکو عوبسلا ۳ یواعط حرش)
 نوع هليا ناصقن ن دالثمرحا یزاقع كلم كن ون ورع هسبصو تن و دیو

 زولوا ناو ا # ییرولوا مزال ل زع یوزر هسلبا راسا
 ه دنتم ذ دی ز ور یرات یصو كراغص هدک دتا كرت قى رافص دالوا بولوا توق دی ز
 ایت 7



#۷ 
 | هتموصخ ه دص وصخ وب هلا ورع اح مالعا هک اح وید ر دراو مقح بد دو 72

 | فل ادعب بودیاهنیب تماقا .نیزوب لرکبهروب زد ندید ورعبودیا بصن یصویرکب
 كعا جارخا ن دت اصو یورعیضاق هسلا ن د هکر ییهقار دق لوا مکطاو

 ر دلکد # باوجا# ر دیعزال
 ناف هس هل ناك ناو ةي اصولا نع هلزعي ةن هل سلو تیلا لبعانید یعدااذایصولا نا)
 ءاشنا كلذدعب رابخاب ىضاقلامث هيلع ةنببلا ىع دملا ميفبیح ایصو تبل صد ىضاقلا

 ام دعب ةياصولا ىلا لوالا داعا ءاش ناو ةيصولا نع اجراخ لوالاراصو ايصو یناثلا لر

 ىذلا نیدلا رادقم ىف ایصو تيلللعج یضاقلا نا هللا هجر فاصلا رک ذو هنیدیضق
 ىوتقلا هیلعو حاشا ذخا هبو ةياصولا نم یصولا ج رعالو هبحاص هبع دي

 ( یصولا تافرصن یف هبناخ )

 یرکب ه دج یني رط ه دعب بودیا بصن یصو یورع هدقدلوا ر دیک ه فب رش مح دیز
 | ددیز رکبو ورعهسلوا توف ارصم بويعا جارخا ندتیاصو یورع بودی بصن یصو ۱

 ۱ # رولوا# باو #۱یرارولوا رداق هکمروک اعم تاصو رومابواوایراصو

 لکن نایصوامهق رخ آی لااناصوب یصواف انامز ثکممن لحر یلایصوا هیناخراتراتلایور)
 هجرخ ویصوم اهل زعب ملام لزعنیال اندنعیصولانالیسنوالوالایلا هراصبا رک ذن هااصو

 ةباصولا نع لوالآ لزعنبال راك اوا ةنس ه دمهتصو نيب ناکولتح ةباص ولا نع
 ۱ (د دعتلا لصف ىف ءایصوالا ب دا)

 هز ذيع یو رعو تبص و ويد ن وسألوا فرم« هر هوجو ملام ثلث هرکصذ دغوف دیز

 عن توید ها لعهلبا آر كرکب الا بويعا لع هد ذیفنت یبصو دی ز هدک دنا صن یعو

 ۱ زسشنذآ 2 رکب هدک دنا دارم دج حبصو بولا یل كندکرت ورع هسلوا توف ارصم
 زالوا # تاوطا # یرولوا ر داق ه ذیقتت ۱

 ۱ یأربلعا لوقبا مه دحا نیهجو ییعوهخ نالف یأرب له لاقو لجر لا یصوا لجر)
 | یهضعبلاقدف یلاعت هللا مهجرا ال فلتخا نالف یآرالالم اللوق نا یال و نالو

 ےھضعب لاقوامهبلایصوا هناک نایصوامهالک نیهجولا یف مه ضعبلافو بطاح اوه ی هولا

 E او نایصوامهنالف یر الا لمنال هلو فو بلا مولانا یار لعاهلود

 لکو اذا اولاق انباعا لو هشا اذه لاقف لوقلا اذه یلاعت هللا هجر ثبالاوبا هیقغلا
 اد وهشب الا عیال هللاقولو زاج دوهش رغب هعاف دوهشب هعب هل لاقو عیبلاب هربع لحزا

N ۱اذه اذکز وجبال نالف رضح ر فب وا دوهش رغب ع اض ن  

 ۱ لمنال لاقول و هلعربغب لمعینا هل ناک ن الف عب لعا هل ل اق و لجر ىلا یعوا وا
N۱ لوقلا ادهیلع یوتقلاو ن الف لعریغب لمعت نا هل زوم 9  

 (:صولل الوق نوکبام ف هبناخ اا صو نم 9 #9

 ی یورع هلاصیا هنس هنرو نالوا هدراددرخآو هطبق یتسدکرت « دنتوم ض رم دیز

 | دالوا دی ز ورع هساوا توفارمص هدب ز ءرکصن دک دنیا لوبق ییاصویخدورعبودیا بص

 هراس



 ا ی صد

 رولوا × باوا #یرولوا شلوایصو ید هنیراغص

 نال لکلاین هللاهجر ةغینح یب لوقف ایصو رضی ینوید ضبقا هربغل لاق ضب تا
 هيرهظ) یاعتهللاهجر هفینح یا لوق یبعیوتفلا او صیصخملا لبقتال تيملا نم ءاصاالا

 اهلک عاونالاین ایصو ناک ع ونی لجر یلا یصوا اذا (اصخ م ءاصبالا نم ۷ یف

 (یصولا تافزصتق ةبناخ)
 ی دیر تولوا توف هرصم هرکصندکد تنا بصذ یصو یورع ۰ دین لخوا وو

 1# دیز ن د دنه "هکرت هلغلوا لالا دوج رکب یساباب ل دیز هدکدتیا رتن س هرو راسو
 یتسهصح دی ز هلغلوا یسصو ن ورع هدکدتسا كا ظفحو دخا نو ادیزسهصح

 ز الوا # باوا # ییرولوا ر د اق هعنع یرکب وید مر دیا ظفحو ذخا نب

 (هموذظنلاح رشنم بابلالوایف هتلئسم تره )
 بودیا لزع یورع مک اح هسلوا هتباث ن ابخ ههوتعم لام لورعیسبصو كهوتعم دیز
 رولوا * باو لا * یمرولوار د اق هكا بصن یصو یهعتسرکب ییغوا ل دیز هنیرپ |

 + یصولاو بالا تانرصتق لصف# "
 بصذیصو یرکب احن نکا هرزوا طفح لام لورع یلعوا مغصدیز نالوالالا دوم

 زالوا # باو لا٭ یرولوار داق هکمردتبا ظفحیام كرغص بودیا

 هبصن نمو یضاقلاف نكي ناف هيصوىصو ىلا هبصوو بالا ىلا رغصلانام ىف ةبالولا)
 یصو یصولاف یصو تيلل رهظ م ىضاقلا هبصنولف (اصخم هیدامعلا نم ؟۷ىف) ىضاقلا

 (یناثلانفلا نم ءاضلاقهاشا) تیلا

 لاعمحا تعاضا یریغص نام بوأوا رذیمو فلتمدی زیرا كني راغصدالوا كنافوتم دنه

 هدک دتسا كا ظفح نیرلل ام ءارافصهزک اح یآر ورعیراتخیصو هلدنه هلفلوا بلاغ
 زالوا #ب اوط!#یرولوارداف هعنمیورعوبدعالواهظفح هلغلوایراباب درحدیز

 هنالولاتیال ر زوج نم لوق ییع رخ !قعسب قرسرذم با هلوالام ترور (
 یلابئاغلالام ثعب نا یضاقللو ( یصول تافرصت نم ااصولا یف هبناخ) بالل لامل ا یف
 ارذبم ارسم دلاولا ناک ادا هدلاو نم ئيلا لام ذخ اب نا هلو كالهلافاخاذا بئاغلا

 (ال نمو یضصاقلاءاضقزوج نوف هبناخ) مبل علبینایلالدع دی یلعهعضب و
 كنسانا یسهنضاخ كریغص لام كني مغص دلو نالوا ه دنظمح دیز نالوا لاطادوم

 نددنهیاملوادیز هرکصن دکد تبا طبض دنه ت دمرب بورپ و نوح ا ظفح هدنه یسانا

 هلکقیا لس هک اب ظفطا لجال درحم دنه هدکدتیا دا رح لا ظفح بولا هبالولا مکح
 زالوا »ناو ۴ یمرولوا هرداق هکمایرب و هر بر مو سلوا طقاس كتالو قح

 یکیسلا نا لمنو امهل یاد فصو وهو دحلاو بالا هنالو یلوالا بنا مع ٰلع ةنالولا)

 لصاحللاو ( رشعهسداسلا ةدعاقلاقهاشا) و اما ی ععاجالآ

 یو ا | قوامه صو نع دلاو بالا هالو نع هر ه رج ًاتمریغصلالامیق یضاقلادبالو نا

 نم دنعو تبلایصو دنع تبلا امف فرصتلا نع روعک ىضاقلا ناب حرص یدهازا
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 ۱ (اصاطعااصولایق هبرمخیاواتف نم )تیلان ۶ اضو هيض

 n صن كتهدنافو لع هلیقب رطهب راضم 'هلیلام «ریغص یتیدلوایسبصو دی زا
 كنه داف هسلوا هاصاح « دناف رردق وش تودیا لع هرکصتدکدتا داهشا ءادتا هرزوا

 رولوا * تاو لا * یرولوا یکم ل دی ز صد
 هذه تاللو بالا ماقم عاق هنال هب راضم هيف وهل لو هب راضم رب و نا یصوللو)

 أریغصلالام رعب نا هل نال كالذیبع دهشا هسفنب لع ناف یصولل ا: ذك تافرصتلا

 (اناصولا باک نمراتخلاح رشرابتخا )
 || راج كا تراج هلیقب رط هبراضم نوما ریفص هلیلام "ریفص ینب دلوا یسصو دی ز

 رولوا # تاوخا ٭ یمرولوا ۱
 و ۴ ناوطا »۴ یرولوا هردأق فح وزت ه هرخآ خب رهبراح تاراغص یی دلوای صو دنه ۱

 ts ناکلالو ريغصلا ةما جیوزت امهنم دحاو لكك لع ىضولاو بالا)
 (یصولا تافرصتف هبناخ)

 زالوا # باوطا # یرولوا جګ هسلبا قاتعا یی هی راج كاراغص ینیداوا یسیصودپ ز
 اذکو و هسفننم هعسالو زام لعولو ىصلادبعقاتعا یصولا تالعال طوسایتور

 (ةباكلاوقاتعالا ینایصوالاب دا ) یصلل,ضعترارضا قاتعالا نال بالا
 روک ی یرومآ لرخص هدیز هسلبا عانتما TAET ارفصیتیدلوایسصو دی ز ||

 زاملوا # تاوطا # یرونلواربح وید

 (عداسلا لصقلا ین هصالخاء ءاض3 نم) رال فرصتلا نععنتمااذایصولا)

 هه اردقون هر تهح نالفونالف ندلام تلت بولوام رات ی هو هرک صن دوف + هورعدب ز

 || تیصووید هلی عضو هرب تاکیدتسایدنک ییادعام ادعام ه کج دکد شا نرص

 بودیا فرص هراتهج لواو ذخا یثلت كن هکر ور هلفلوا توف ارصم ه دعب بودیا
 هنفراصم یدنکبوب ویلا نوعس ییادعاملوا ورع هسلاق ځد چار دوش ادعام

 رولوا # باوطا * یرولوا راک هفرص

 نو لاق ولو هسن ف هعضدنا هل زاح ءاش هعضد لام ثلث تبصوا لا صب سح)

 تح لخدیالف ةفاضالاب افرعمراص هبال هسفن ىلا هفرص هل سال تنشنم ثاثلا طعا

 زیفتینایصالوا بدار) ال طعایفو هسفنیف هعضی نا هل تنش ثیح یل عضو ةرکللا

 (اناصولا نم هیزازب )
 هزرب تهج ن الفو نالف ن دل ام تل تولوا مرا یصو هرکصندم وف هورع دیز

 تیص و ویدریو هک | كس رارید دیکره ییادعام ه نک نک هجا ی م وتار دف روش

 | از دقلوا هرلتهج لواو ذخا ینتلث كن هکرت ورع هلغلوا توف ارصم ٥ دعب بودیا
 هغموعیلا نوعس ییادعام لوا ورع هسلاق ید هكا دق وش ادعام بودیا فرص

 زالوا # باو لا # یرولوا رد اق

 هد اف ر دق وش بودیا داهشاو ترا نویس هلیلام رخص یخی دلوا یسیصو دی ز

 ها
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 ٭ باو لا # یعرولوار د اق هغملا ن د دی ز ی هدف ه دقدلوا غلاب رقص هسلوا هلص اح

 دب ز نکل زالوا ٥ زالوا بیط جد

 ریفص بولوا توف دیز نیدلانقح هجا دقوش نالوا ندعیبمنمآ ۰ دنتم ذورع دیز
 هسلدا لیج ان هلی مولعملجایروب زم غلعرمشب یسبصو رخص هدکدتیا *ارتیرکب ییغوا

 هغملا ن دورع یروپ زم غلبم لجالا لولح لبق هلغمالوا مگ لیجأت ساب
 رولوا # باوا »۴ یرولوار داق

 ) نیدلا نکیل اذا هلجتوب نا الو اتش هنع طح نا الو تبلا مرغ ءاربا كمال یسولاو
 دمو ةفنح ىا لوق ف ءاربالا و لیجأتلا و طلا حص ه دقعب ن اک ناف « دقعب ابجاو
 انماض نوکالو كلذ عیال هللا هجر فسو یبا نعو انماض نوکی و یلاعتهلاامهجر

 ) یصولا ت اف رصتیف هين اخ (

 نالوایراتحیمو هلاصیا هنس هئرو نسکر هلی رالوا هدراد رخ آ یس هنرو كلافوتم دیز
 هع هاب رااذم نم یی ايشا ضعب نالوا ن دال وقنم بولوا ن د هکرت ورع

 رولوا # باول ا٭ یرولوا ر د اق
 روضح ةثرولاوةيصوالو تیل ا لع نیدالوارابکم ھلک ہث ا

 یطالاماکحا ( ضورعلا عيدنا هلفابيع هنرولات :اک ن اواشش عید نال نشالف

 بولوا مدان دی ز هرکصندکدتنا داهشاوالعاو هبه هرکب ییغوا مغص یورع یلوق دیز
 زالوا #باوطا < ییرولوا رداق هعوحر ندنس هبه

 | رداق هقاتع یورع دیز هرکصن دکدتنا هبه هرکب یورع هرزوا رحم هجو دیز هدنروص
 زالوا# تاوخا»ییرولوا

 بورو هرخآ هلی رط تکرش ايو هب ر اضم نالوا عفان هرغص یییدلوا یسصف دیز |

 رداق هعنمیدب ز هجو رغب یضاق هدکدتسا كجا قافنا یربغص ند هداف نالوا لصاح
 زالوا < باوا ٭ یرولوا

 رحب و عضبب نا هلو هب راضم رخ ال هعفد ب ناو ریغصلا لام ف براضبنا یصوللو )

 میل اربخ ناکام لک ل عفيناو ةكرشلاو ةراجلاو هعاضبلل دعفديناو راشي و
 (هبراضلاین ایصوالا بدار)

 رب رای ورک یرلیصو كنيراغص دالوا نالوا یرائراو ارصح كنافوتم دیز
 رارقاویدمدلباضبقو ذخا ندزروب زم یس هجا ردق وش نالوا هدنراتمذ دلاخویشب و
 یروب زمغلبم هلیرامایا قیدصت هدروک ذمرارقا یورع هدنراقدلوا لاب راغص هدعب بودیا

 رد اق هغلا ند دلاخ ورشي و ركب ب ویا بلط ند ورع

 رارولوا #باوخا # یزارواوا
 رشب و رکب و هسلا ند دلاخ ورشب ورکب یروب زم غلبم ع ولبلا دعب راغص هدیروصوپ

 ز رولوا # باوا # یزرولوارداق هعوجر هور هلباروب رم غلبم دلاخو
 هات دصت هب هتبلاطم نوک ویصولا بلاط ءاشنا مینیلاغلب نیدلاصبش یصولا رقا اذا
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 نویدلانم ضبقاذاف یصولا هب ق دصب ملاذا نوبدلا بلاط ءاش ناو ضبقلاب هرارقاف
 مینا مزلب ضیتلابیصولارارقا نا یلاراشا ضیقلاب هرارقال یصولا ىلع مجرب نوبدلاق

 (رارقالا ق هیدعاق )

 + دیصولا ذیفتق لصف #
 بص یصویورگهندیفننو تیصوولد هنلوا فرص هر هوجو( ام A هرکصندمتوف دب ز

 هدک دتا دارم كنا فرص ینثلث ل دیز*هکرت ورع الاح هسلوا توف ارصم هدعب بودیا
 رولوا # باوا ٭ یرولوارداق هفرص ههوحو رونلوا ق الطا رب ورخ

 هجو لع لاقوارلاهجو ىلعوا ربلا وريا هوجو لع دقوقوم "دو دص هذهیضر لاقولو)

 (هلوا نمایی رق فاعسا ) ةفدصلانع ةرابعربلانالءارفلا ىلعاففونوكي رح ا

 بصن یصو یو رګ هنذیف ب و دیا تبصو هرب هوجو یشن كنلام هدننوم ضم دیز
 ند هغاب وغابنالواند هکرت بوی تبصو ذیفتورع هرکصن دق دلوا توفارصم بوذا
 یالث كلوصح نالو! لصاح ند هاب و خاب ورع الاح هسلوا لصاح لوص# ردقوش

 رولوا # باو لا # یرولوارداق هک تبصو ذیفتتو صبق

 اهو لبق هلیصوم البقب نالبق یصولتوم دعب ادلو تدلوف دیراجم هل یصوا اذاو)
 (اناصولا یقیسدع |یواحر) هلیصولل امهف ثلثلا نمناجرخت

 توفارصم هدعب بودیابصن یصو یورج هن ذیفشت و تبصو هر. هوجو یتلام فلت دیز
 هور یس هرو دب ز هرکصندکد تبا فرص هر هوجو بولا ثلث كن هکرت ور هلغلوا

 ر داق هە ذخا وم ويد هبا ناب یهوحو ككىدلىا فرص اث

 1 ززالوا # ب اولا # یعزرولوا

 رکبو ورع دسرولاق هلصف ب ولان هعّنج رب هدر نالف لیلام ثلث هدننوم ضر دیر

 یرشب هن ذیفتتو تبصو وید نوسارب و هرانا هسزردیایأر كلرب و هیکره ی هلضف لوا
 بولاق هلصفرادقمرب ندملت هدکد تا ا ی ەعشج لوا رشد هرکصتدکد نا بصن یصو

 "هلصف هلغلوایراط حایتحاو رقف هرودنکو بولوا رارضاحو رابک یس هنرو هلج كدیز

 زا ز هش یر نسر و هزروپ رم یدرکب و ورعو بلط یتسلرب و هرودنک هموق رم
 . رولوا * باو لا * یرولواراج كمريو هراروبزم یب هلضف لوا رشب

 مهسفنال هول عجن نا اوعج | نافروضحرابک هو هتنروحاتجاف نیکاسلل هلامثثبیصوا )
 باغ وا ریقص دئرولاق ناک نا و ریاجوهف هل هوطءبنا ىلع اوعجاف مهضحب جاتحاوا

 ( براقالل ةيصولا ینراغغلامحم)زوجمال ضارریغ رضاحوا

 ]| تبصو وید هنلوا فرص هرب تهج نالف لام ٹلث هدقدلوا ر دیک ه فبرش ےح دیز
 یصو یرکب هن ذیقتتو تبصو « دخ قی رط « دعب بودیا بصذ یصو یورع هن ذیفتتو
 هسلوا شع ذیفنتییصورمسنندا ركب ورع هرکصندقدلوا توف ارصم بودیا بص

 هک دمردیاتبصو ذیفت رارکت بولا ید ثلثرب ند هکرت بوبقوط ییذیفتت ورع رکب |
 زالوا < باولا # یمرولوارداق

 دا
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 يعل !هیصولا ذیقنتوریغصلا دبالام ءارشو تیلا هج ةينامم لا درشت ال نیصولادحا)

 (اباصول ین هبززب) حصالا نب قاعتلا ىلعوا ماسه یصوا ءاوس
 هناوا قدصد هیار هو نوڪس هر دو مەشساف هولص ب تاوناردقوش ندلام هرکصن دوف دنه |

دار تبصو دیفثت هیروالاح هساوا توف هرصم بودی تصو ود |
 را رګ هدنرلکدتنا 

 لب رلتعف توب وقبلا یرایدنکد وخان یتیرلنم بودیامس دوخاب یتیرلنیع كياو لوا بولوا

 رارولوا * باوخا # ییررولو دا هتبصو دیفتت
 اواشناو هنغاوطعاو هوعاب اواشناو هیاوقدصت او جاش نا توش ادهب اوقدصتلاقواو) |

 (ذیفتتلا ایصوالا بدا ) بوثلا اوکساو هتعف وطعا

 ی رب و هرل هنسک نالوا قسم و انشا فی رش فو ددع ردقوش ندالام ثلث دیز

 دیز ورع هرکصندقدلوا توف ارصم بودیا بصنیصو یورع هن ذیفلتو جو

 لوا هرکب نالوا قسم ب ودنا اعشا ترش فعصم د دعر دق لوا ندنلام ث

 قکک" لوا تولوا مدان ورع ا هیلنا ضد د ید رک توربو یععتر ا

 زالوا باوا ٭ یر ولوارداق هغملا ندرکب
 | ةقدصلاىف یا اهیفعوحرالو (ذيقنتلا ىف ایصوالا بدا) ىصوملا نيبعتك ى صولا نیم

 عوجرالىا رجل اب هقدصلاالو ةقدص علا فاهنالرقفلل ةبهلا ن عوجرالیا ةبهلا الو

 (ذبهلا باک نم هق دصلاو ىرمل اف كلم نبا ) ىنغلا ىلع ةق دصلا
 یصویرکب و ورع هنذبفنتوتبصو وید هنلوا فرص هرب هوجو ملام ثڈ هرکصندغوف دیز ||

 یرشب هنب رور یضاأق هلغلوا توف ورع ذیفنتلا لبق هساواتوق ارصم بودیابصن
 اورج هئرو هدنرلکدشادا رم تبصو ذیقتت بولا یل یا ورک الاح هسلبا بصن یصو

 هلب وا زالوا ز اج یچد یبصن یصو یرشب كنضاق تولوا لوزعم ندتیاصورکب هلتوع

 ردات هعنم ند نشنت هرزوا ررح هح و | e دیفت زب یبصو قحلو

 رزالوا # باوا # یزرولوا
 ن الف امه دنع اما رخآ هناکم یصاقلا لعحم نییصولادحا تاماذا یداد لین رکذو )

 ر دم ن اک ناو یا ن الفرفسو یا دنع اماو هدحو فرصا نعزحاع ۴ الا

 بصاب نکما دقو هقح ىف ن افرصتم هفلخم نا دصق یصولا نك ه دحو ف رصتلا
 (یصولاددعتینایصوالابدازهیقافناةلتسلا لع بصنيف رخ الا

 توبا تصوود هنلوا فرص هرب هوحو ملام ثلث « رکصندغوق دیر ندنسلاها هدد رب ۳

 ثلث ورع هسلبا تضد یهو دتبضو دیفت ی ور کاح هرکصتدقدلوا توق ارصم

 رداق دفرص هن ربمعت كفي رش عماجرب مقاو هد هدلب لوا یروب زم
 رولوا # باوطا ٭ ییرولوا

 علا ةبلط و دعسلا ءانب و ةرطنقلا ءانب ىلا فرصت ربا ه وجو ىف ثلثاب ىم
 (ااصولا لوا هیذازپ )

 ب ودیا بصذ یصو یورع هن ذیقنت و تبصو وید هنلوا فرص هار
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 نالوا هجاتح و هربقف بویلوایس هرو دیز ن دروب زم ثلثورج هسلوا توف مهم
 | رداق هکمریو هجا رادقمررپ هبب ز ی رفیسهعو هدنه یزق یشادنرف زق

 رولوا * باوجا* یرولوا
 لیصحت مشورغ زویترد نالوا ندعیبم نمت ه درلتمذ ر هنسک نالف هرکصتدعوف دیز

 یصو یورع هن ذیفت و تبصو ويد هنلوا انب همشج رپ ه دعضوم نالف هليا روب نم عامو |
 توف اسلقم یسضعب كرل هنسک لوا نکل بولوا توف ارصم هرکصندک دنیا بصن
 ورع هساوا عياض بویفلوا لیصحتروب زم غلبم هلفلوا مکح هنسالفا كنیضعهب و بولوا
 ریشچ هدعضوم ل وا بولا یشورغ زویترد ندنس هکرت راس كدیز هلغلوا دعاسم ثلث

 زولوا # تاوطا # یرولوا رداق هفرص هتساس

 هلثم ةرولا عصب لیقو ةيصولا لطبب ةيصولل هنيعلا فلالا تالهولو قلا لاتو )
 لاعت هللا هجر دمحم نع باور ا4 لکو لاق هب مه ظلایف هلثعو ءافو ثلثلایت ناکنا

 (ذیفتتلاایصوالابدا)) ةثرولا ناعصبلوقلاراتخما هبناحا ن لاقو

 ارسصم هرکصندکدتیا بصن یصو یور# هن ذیفنتو تبصو هرب هوجو لام تان دیز
 ییسادعام بودردتباجاحا یب هنسکرپ نوجا دیز ندنلام ثل لدی ز ورع هسلوا توف

 رولوا 3 باوا # ییرولوارداق هفرمص هرب هوجو

 هج هلاناو بسا" ىذلاو یذلل لسلا ةيصویف لصف
 ارصم دیز هرکصن دکدتیا تبصو هی هبنارصن دنه یشادنرف رق یلام ثلث لسم دی ز

 رازالوا *باوطا#یمررولوا رداق هغماتوط قصو یس هبرو هسلوا توق
 (ااصولا هیاده ) بس رفاکلاو رفاکال سما یصوبنا زوج و )

 هدقدلوا توف ارصم دی ز هرکصندکد تبا تیصو هلصمورع ییغوا لام ثلث ید دیز

 قبصو هلسم رفاک یرالغوا نالوا یمذ ل دیز هدکدتسا قلا لام ثلث دیزورع |
 رزالوا #باوجا *یزرولوارداق هکمامرپ و وید ردلکد هک

 .هدعب بودیا تبصو وید نوساری و نصن كلام هس ورع عوا هرکصندعوف یذ دیز
 نددکرت هور# قالوا ريحت یبصو رکب هسلبا رت ی یذ رکب ییغوا بواوا توف ارصم

 ۱ ٹلث # باو ا# رولبرپ و هنسا رادقم هن

 هلمالسا فرش ورع هرکصن دکدتیا تبصو هی یذورع ییغوا زم كلم ید دیز
 قبضو یس هنرو نکیآدعاسم ثلث هسلواتوف ارصم نکیارفاک دیز هدعب بولوا فرشم

 رزالوا ب او ا#یمژرولوارداق هغماتوط

 .دعب ام ىلا فاضم كم هلال ةيصولا تقوال تولا تقو ثراورغوا انراو هنوکر بتعی و )
 ۱ ( اصولا ىف هیاده ) هدعب تی همکح و تولا ۱

 هدمالساراد هدع بولاق هدب رحراد یسهیرو هلج هددمح همالساراد هلئاما یی رحدیز

 بودیا لسو هبههبیمذورع نی رادقموش كنلاممیج نالوادوحوم هدنناهدنتومضرع

 هليا هروب زم هبه هسلوا توف ارصم ه رکصن دک دنیا تبصو هرل مذ رشب و رک ییسبق ابا



 EEE تیتر تا

 زولوا # باول ا # یرولوا هه هموق رح تبصو

 / ال درزا قح دیف هثراول سب بم نوکت یبذوا اس هلام مست نمأتسملا ةيصوو )
 ثلثلا ی بعداز ايف ةيصولانالطب نالو بر اراد ف یذلا هثراو قال هقل هلام ةمرح
 ثراو ن اک ناف كل ذل متلمربغ نماتسملا و مالسالا یکح نم ةنرولا هزاجا م دع دنع

 هرو قحنال ثراولا ةزاجابالا ثلثلا ىلعداز ايف هتبصو رج انيف ناماب هعم نمأتسملا

 لهاو برملا لها هيففلتخام باف ر كلا رتسلا حرش ) نامالا بسب عر انهه
 ( اصطهاناصولاو ةداهشلا نم ةمذلا

 توقح همالساراد هلئاما یس هنر و نالوا ه دې رح راد هرکصن دننوف لدې ز هدیروص وب ۱

 هلطاب تدصو هد هدا ز ندشلث را هسالوا رار قتتصوو هبه كدبز

 ۱ زالوا # باول ا # یرولوا

 نالدزا قح اهیف هنراولسبلو چک نوکت یعذوا سل هلام عیمجت ماسلا ضا
 لع داز ز ایف ديصولا نالطب نال و برطا راد ف یذلا هراو ق ول ال هفط هلام همرح

 نمأتسملا ثراو ناك ناو تالذل مر لمر نم نمأتسملاو ةثرولا ةزاجا مدع دنع تل

 8 ىعرح هبراو قح نال ثراولا هزاجاپ الا ثلثلا ىلع دازاوق هتتصو رجل ايف هعم

 برطالها هیف فلتخاعف یسخرسلا مامالل ركلا ريس حرش نم ) ةف نامالا ببسب

 (ااصولاین ةداهشلا نم هم ذلا لها و

 چ الامو یصولا هب ق دصباع" عون #
 نالوالصوصم هدمرفص نددب ز ور ۶ هدقدلوا ملا ریفص ورع ییددلوا یسیصو كلدیز

 لوا هدکررغعص دن ز هدک دنا یوعد وید رو یدلاق هدکد ی مرفص وص ار یا ندلام

 هسلد مدتنا فرص که فورعم ردق یی ب ودیا عج هرخآ هلب رالثم و یر رغص

 روناوا # باوا * یرونلوا قیدصن هلبنیع دیز نجوا تلاه را رغص
 2۷لاو قدص اکلاهناکنا هنغ قفناو هدبع عاب ناک هنا ےنیلا غولب دعب یصولا یعداول )

 ۱ ) حلاو هابشالااب ا ااصو ى هلذعویوعدلایلک الا هنارخ )

 ردد وش ندغوروم لام تکیدتبا صدق هدميعص ندورگ نالوا یسدصو هدن رغعص دیز

 یروب زم غابم ن رج هدکد تب E E ها

 بوید یدل هنسن هدمدی مدیشکا قرص فورعم ر دق هنس عفن ل !رکب كن وروم دبع

 قیدصت هلینیم ورع هسالوا بذکم لاحرهاظ بولوا دوجوم رکب
 ےرونلوا ۴# تاوطا ۶ ییرونلوا

 قیدصت هلبنیع هدنفرص فورعمر دق هنس هققن ندللام لرخص یییدلوا یسصو دیز
 روناوا کتب اوطا# یتروتلوا

 نب هدتفو كفيدلوا یصو نس هدیز یس هبرو كربغص هدقدلوا توف رمغص هدنر وصوب

 ندنلاممغصقحلوا هلی وا لدیشعادعو وید ع هديا قاقنا امرت ندلامیدنک یرغص

 رداق هنیضل هدیز یتفورصم وید ززاغوط یکفرص هنس هقفن لرغص
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 رازالوا ٭# باوا ۶ یزرولوا
 بولوا هدیشرو هغلاب دنه نکیآ هرزوا ظفح یس هگاردق وش کب هربغص دنه یرق ديا
 باط ند دی ز نب ر هصح ندر ول زم علبم یس هنرو رت اس دنه هدقدلوا توف هد عب

 ۱ بود مدیا میلسلاماع هدنه یروب رم علبملب هدقدلوا هدیشرو هغلاب دنه دیز هدنراکدتیا

 صالخ ندنر هنلا طم كن هیروری اس تكحدیا نی هنغیدالوا مزال ناعص و در هن رزوا

 ر اوا ٭ باوجلا ٭ یرولوا

Neاه سم ويح ف ناک ءاوس هلوق لبق اهم ىلإ ةنامالا ل اضيا  
 _ (یاثلانفلانم اصنطعتانامالا باک یف هاشا  هتوم دعب وا

 سم سس س

 + همدعو یصولاو بالا نام لصف #
 ضق ېب هجم ردق وش ندنس هراجا لزم كلدنه ی زق هرغص دیز نالوا لالا دوم

 م زال نامض ندنس هکرت هسلوا توف الهح هرکصن دک دتا

 : زالوا < باول ا < یرولوا

 بالا ذا حصا یت املا لوعلانارھاظ ارعا لوب یصوک ال لیقو اله تامول بالا نعطو)

 ۲٦( نیعلارون ) امکحایهداحت ینسنیف یصولا نم الاح ی تدا سل

 رکبهدکد دنا داره ذخا قحربغب یا ام نالوا هدن دیرکبیسبصو كرغصورعیلاو دب ز
 كلام زکب هل فلوا یعولعم جالا یتسهلج هسرمرب و « دیز یی رادقمرب فال ام لوا

 مزال نام یوقیمرادقم هرکب هاا صیلخت ییس سا دعام بورب و ه دیز ی رادٌهمرب

 ز الوا ٭ باو لا # یترولوا
 ال الاو نعص ءاطعاالب 2۳ ید مع نصف منی لام ناطلسلا عبط (

 ۱ (اناصولایف لظلا عف د نم ؟ف هيزازب )
 نما ید یی رط تودنا اتوا E ن دلومت ا هورع یساصو دل رفص و

 هجووب بودیا ظفحو عضو هبنبج نویف نونلازوتوا ندنلام ل دز ورع هلغلوا هر زوا
 یو رګو موحههلب رح تل قش ترد هتیرار زوا نکردیک هب هنر دا هلبس اقفر هر روا |

 مزال نام هو رع هسام هدیا مفدورع بول آ یرانث لوا ب رول وص بوتوط

 ز امل وا ٭ باو لا # یر ولوا
 قن رطأا ناک اذااذه انماض ریصیالو متيلا لام رفاسب نا یصولاو بالل نا یلعاوعجاو))

 (نعیدولا ین نانعضاق)لکلادنع انماض نوک رفسلا نم دب هلو افوخحم ناکناف انمآ
 یک ورگدالوا یراتم یصو هل اصبا هنس هبرو ندارخا  دلب یسکر ۳

 ورع برو دب ر کت تولوا تو تبصو الب ورع نکیاهرزوا لاص ا هیهبرو بودیاصب |

 كن هبرو نکنا « دن د دص مالعا هک اح نوعنصد رخ[ یصو وا

o 349۳۳۳۹۳۹۳۳۷0۷ وا 

 هپ هنر و هسل وا هعی اض بوللوا هق مس هر وې رم ا دعتو ااا

 ,. زالوا # باو لا ٭ ییرولوا مزال ناعض
 تالاب ذکو اوت ام مث اذک ت قو یلا ےھبلع تقفناو اقیقر لر تیما نا یصولا یدا اذا)

 × لاق
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 یلاعت هللاهجر فسوبا لاتو نالالوق لوقلا یلاعت هللاامهجر دا زن نساو دج لاق
 یصولا لوق لوقلا ناك ء ابحا اون اكول ديلا ىلع اوءجاو یصولا لوق لوقلا
 (اناصولا نعیصولا تافرصدینهن اخ) ِ

 ندا لرغص ورعیسصو ه دکد سا اضوا ناتخ تواوا لا هر أاتح تقو رغص درا

 ناغصهور ع هسردتبا تنس یدیز بودیافرصه۵ا ر دقوش فورعم ر دق نوعا ناتخ

 زالوا # باوا #ییرولوا مزال
 فرسی م اذا نمط م اولك اف ماا و ناربطاو براقالل هنتلرغصلالام نم ةفايض دل

 ( یصولاو بالا ت افر صنف هن ) ۱

 ن دتهج نالف ه دنتمذ ورع ندرکب یر راتیحو كنب راغص دالوا كن افوتمورعدیز
 ندکرتن عو یضاقرمار a دک دتا یلط ودرب و ن تک ردراوریفح + هک اردو وش

 ا دی ز بودا راکنا یروک ذم نيد بولوا رلغلاب رافص هدعب بورپ و هدیز هجا ردقلوا
 نددی ز یروپنم خابم رکب E نیمضل اعرش هرکب یروب زم علبم هلغمااوا یسەني

 رولوا # باوملا ۶ یرولوا رداق هغملا

 نکیل ذا زوج ال هناف یش ب یی مج 1 نمیصولا هخاصف انید تيلا لع لجرىدااداو)ل

 رع ن ۰ لصاا ادهد مهلام 3 هن اف هئرولالبع اررض لصلا ادهق نال هنب یدلل

 ةثر ولا تن اکو زج ل تبل ا لام نم لصرخ نم ءاضق نا كل ذکو اضوعےھل لع نا
 دعفد قح هل E عقد ىصولا نال ىضقملا اونمض ااش ناو یصولا اونعاّواش نارایطاب
 ىضقملا اونم ناف رايحلا هدر ولل ناکف انماضراصف ضبقلاقح ها سإام ضيق ىضقملاو
 یضعلا صبقام ناک ءاوس ىضعملا ىلع عت >حرب یصولا اون ناو دحا لغ .یصاع : مجرپال

 (فصلانم ۸ ینیناهرب طبحم) اک اهوا هدب : فاع ا

 | رصم بودی صو ب صن یورع هنذیفلتو تبصو هرهوحو ییهشار ردقوش ندنلام ثلث دي زا

 توف الهح هدعب ۷۳ ضبق ند دیز کت یروب نم غلبم ورج « هرکصت دقدلوا توف

 < باوطا »6 ییرولوا مزال ناعص ندنس هکرت یروپ زم علبم هسلوا

 یصوکال لبقو هود توم بالا نمونه هلاع طلخولو الهح هو یعول ن الو )
 (نیرشعلاو عباسلا ىف نیلوصف)

 "ارت یب هرغص بذ ز یزق هلبا ورع یلغواربغص و ی دنه یس هجوز بولوا توف دی

 یسهلج بودیا ی وزت هرکب نالوا یرایصوو یرایع نر وال ربغص سفن دنه هدکدتبا
 ها هضورفم "هقفنقورعهردق ه2 ار دقوش نت لام ارز کہ هلی را وارانک اس هدلزمرب
 .دماعط يکيدتا انشا نوعسقن ها لام یدنک هلغلوارخ هرارغص یاعط يکيدلبا ارتشا

 .طلخ ی زم هقفن هرزوا ررحهحو هدقدلوا غلاب رریغص الاح راهسلنالکا اعم بودیا طاخ

 ندنرالام نوح را هقفن ب وید كس رولوا شعبا قاغا اعرب یزپ هلکعا لکا اعم تودیا

 رازالوا # باو لا # یمژرولوارداق هنیعضت هرکب یروب زم غلبم یکیدلبا فرص
 هلام ىف یصلل هضورُفلا هقفنلا طلخ یصّرلل نا ىلاعت هللا هجر یدهازلل ةینقلا فو )

e e هه هم 
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 ضهیاهضعب اتیلا ةثفن طلخول اذکو نذ وا هيف یضاقلا نذا یبطلل اربخ ناکنا
 ۱ | عماج یفو) فلتخاوا مهذروم دحتاےھل ارمخ كلذ ناک اذا ةدحاو ةلج یهیلع اهقافناو
 ۸ ۱ طاح نایصولل نآ لزاونلا عفو ) هسفن لاعریغصلا لام طلحنا یصوللو یواتفلا

 (تانامصلاقایصوالابدا) فورعع هنملک اب و میل ماعطب هماعط

 تدم لدي ز ورعیراتخم یصو كلدیز نالوا توف هدلاح یغیدلوا دیزا ندنس هکر نوید

 ]| عياض زسنربصقت و یدعت نکرروتک ب ودیا ضبق نام نالوا هدراددرخآ دیعب رفس
 زالوا * باول أ *یرواوا مزال نام هورگ هسلوا

 نکیرلنا هنم هتصحرعییعد نعص هدرع عاضف تیلا دعددووا اتید هدرولادحا ضصق (

 نم ل عاضف یصولا هضقول و علا لک نعي تناک نا و نیدلا هقرغتسم ةكرلا

 (یصولا تافرصن راس ناعلاق هبایضف تاناعص ) اش
 صو هلاصبا هنی ربص و كني رافص دالوا ن الوا هدرادد رخآ نس ۳ ك اف وتم دز

 ملس هلک اح صا ہ دنه یر انا یرلیصو كنب راغص د الوا ل دیز یب هکرت ورع نالوا |ا

 هورع TYE 5 دنرلفدلوا لاب راغص هسلوا هعل اص هدر دب ل ES دعل بو دیا

 رازالوا * ناول ا # یزرولوار داق هنیعصل

 هک کلا صالتکسا نان و

 | صالنعسا ییتکرت یس هرو ك دیز نالوا توف « دلاح یني دلوا دیزا ن دنس هکر ینوبد

 یی هلج هسخوب راردیا ضال ی هلبا ادا هب امرغ ینتیف كن هکرت هدنرلکدتبا داره |
 زردبا صالنعسا ملبا ادا نتیق * اولا * یی ادا

 هنیعب قلعت هنرولا هبعب قح نال هدزع زوال بح هتعگلثع ثراولانمصی را عاب اذا)

 رال ةيل الاب قلعت ءامرغلاح اما هتچق ءاداب ص العسالا مه دحال ناک تح

 (نوذآلاف یرودقلاح رش یدهازایف هلثمو نوذأملا ىف هیاده)
 عیب هب ام رغ یب هکرت یس هرو ك دی ز نالوا توف هدلاح ینیدلوا دیزا ن دنس ہکرت شوید ||

 | ررولو # باو ی ررولوارداف کیا صالختسا لب ادا هيام رغ نتف كن هکرت بوبمردتا |
 هامرفلا یا هتجق ءاداب نیعلا صالختسا مه دحال ناکیح هل ام نیعب قلعتم ةرولاقح)

 ۱ (نوذألا ف ممجلاحرش عنم)
 رلتباد هدنرلک دا داره نيد ص العسا ها ادا هب امرع نتت رو دنروص و

 و داق هرج هي هبرو ويد ا دیا صالنعسا هلناادا ید هلج بویلوایضار

 رازالوا ٭ باوجلا < یزرولوا

 (ثراولل كلل اتوب هينق)نيدلاال اهتيعب نيدلاب هقرغتسل ا ةكرلا صاعد ثراولا)
 هدکد تبا لری رغص ورع لیغوا بولوا توف هدلاح یتیداوا دی زا ندنس هکرت نوید دیز

 عب هرشب هنلثمنم یلزبم لوا رکب یراتخت یصو هلغماملو ایلام یرمغ ن دل عرب ك دیز ||
 تودنااداندلامنب یروب رم ند هدقدلواغلاب ریعص هسلاند ءاداهلباییغ بودیآ ملسدو :

 زالوا # باوا # ییرولوا ر داق هکعد مردنا ص السا یلزبم
 أ ةنرولا تناك اذا عاجالاب تیلانید هب یضقبام رادقم ةكرلانم عس نا یصولل زوجاما) |ا
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 اوصاتسبنا ےھل نال عاجالابزوجال ارابک هضعب ناکوا ارابک اوناک ناف ارافصمهلک
 (ااصولایف هبدعاق) ےھلام صلاخ نم نيدلا اوضقيو ةكرلا 9

 هدنتمذ رکب كدیز ورع یرلیصو كراغص هدکدتنا لر نب راغص دالوا تولوا توف دیز ||

 یرو زم علبم هدنرلف دلوا علادراغص ه دعا تودیا ذخا ند رکب نفح هقا ردقوش نالوا

 رزالوا *باوم لا ٭ یژرولوا ر داق هغلا ند رکب بويعا بلط ن دور
 . (ااصولانقغملا ةينم) اب ىصولا ىلا نیدلا تيملا نويدم ىدا )

 یدعا ورع هدنرلک دیدیعدتنا تیصو ۍشرپ نومنس دیز هورع یس هئرو كنافوتم دي ز
 تودیا تیصو هار دقوش هک اب ن دنل ام ثل هدننایح دیز ن د هئرو هرکصن دک دید

 زالوا ۴ باو لا۴ یترولوا هعوعص دسلبایوعد وید یدلواتوف ارصم هدعب 7

 یصوما توم لبق ال هلوق ناك ناف ةيصولا یعدا مثال لاعف اش كل یصواله هل لیف)
 یضتعبقباسلا قاتعالایدااذابناکلا همتا ةلئسم لع سایقلاو تلق الف الاو عسي

 (یوع دلانم ضق اتلاف هینق ) افلطم مع“! نا

 نیدلوارهاطو تبات یدشر قتلام نالوا هدن دب یسبصو هدقدلوا غلابو لقاع رخص دیز
 زالوا # باوخا # یرولوا ر داق هغملا

 | مهلاوما هما اوعفداف ادشرمهنممتسنآ ناف یلاعت هلوقیف ديرب نآرقلاقروک ذلا دشزا)
 (هینابهولاح رشف هنهس نبا) داقتعالاو نیدلانود لالا نحالصلاوه

 یاضتقم # باوط هوا مولعمدیشر ریخهروک اک !هلیرویپ نایب رارید هک دیشر هدنروصو
 رد دیشر ن دیا زاتحا ن دفارساو فرص قلم هنفالخ كلقعو عرش

 ع رشلایضتقم فالخ یلعهفارساولالازیذبتیلع ءاهقفلا فرعىف هفسلا بلغ دقو)

 (رعاقرر د) لقعلاو

 ارصم دیز بودیا لوبقیناناصو ید ورع بصت یصو یور۴ « ذیفنتنسساناصو دیز
 زالوا # باوا#یمرولوا ربتعمیدر هسلبا در قباصو ورع هرکصندقدلوا توف .

 لزع ىف ٥ یف هیزازب ) ةيصولا تمز) هئوم دعب اه در مث یصولا ةويح ىف اهلبقول و )
 ۱ : ( ایاصولا نم یصولا

 توف ارصم هدعب بودیا بصن یصو یورع هن ذیفشو تیصو هرب هوجوینیلام ثلث دیز
 هرکصندکد تیا نم ضبقو میلستو عیب هرکب هلیلثمنمت یلزتمرپ ن د هکرت یسهرو هدقدلوا

 ر داق هفلا ند ركب ین روب رم لزم بويا بلط ند هرو ی كراروپ زم نت ورع
 زالوا ٭ باول ٭ یرولوا

 صّهشل ثا یصوا نا لاق ةکرلانم یشعیب ٹراولا كلع له هلام ثلثب یصوا لجر)
 وا ءارفغلل ثلثلاب یصوا ناك ناو نیثلفلا ر دقب الا ف رصقلا ثراولا كلع ال هناف نیع»

 هنم ضرغلا نال ةيعلا عف دي نا هل نال هل ف ف رصتلا كلع ثراولا ناف ةق دصلا

  (اباصولا ی یواتفلارهاوج) نيعملا ل جرا فالحب ةي !عفدب تلصحدقو ةبرقلا
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 ینوید ه رکصندکد تیا تیصو وید ن وسلوا فقو هرب تهج ن الف مرلناک د كالم دیز |
 ېراناک د لوا بوی وط ییصویرلنیاد كدي ز هساوا توف هدلاح یب اوادب زا ن دنس هک را

 رارولوا ۷ تاوطا *# یزرولوا ر داق هلاخدا هدامرع تس

 (ااصولا فق تلم) هلام هنید طرح نم حعإالف نيدلانع ةرخوم هیصولا)

 هلکماعیا دیعضو هنسهکرت یسهبرو كدب رز نالوا توق هدلاح یییدلوادی زا ندس هکر ینود

 بص یصو ۰ه دلوپناتسا هیافا ینویدو ذخا عح نالوا هدنرلتم ذ هننک صعد هلی

 نالوا هد راد رخآ ءادیز هرکصثذک دنا ضبق یس هکر ه دژوییات اتسا  دیز ورع نالوا

 رولوا * باوا * یعرواوا رداق هبضقیمد ینس هکر ۱
 ریدقتترجا هلا ر دق وش یموب هک اح ورع یب وصنمیصو ندنفرط ک اح رغص دیز |
 وید مدردتیا ریدقت ترجا درج ورع هسامروک یتیاصو روما الصا ورع نکل بودردتبا |

 زالوا # باوطا# یرولوا رداق هخملا هنسن ن دلل ام ءارغص

 ارم دعب بو دیا بصن یصویور هبذیفنتو تیصوهیار ةف لام ثلث هدنتوم ضم دیژ |
 کمری و هراهنسک ن الوا ندارقف بودیا ضبق تل دی ز کرت ورع هرکصث دقداوا توف |

 !| یورع ويد مرریدتیا نیمصد ا كسرر وهمر و هنسن هبهنسکن یسعآر ماسقر 2 دک دتسا

 زالوا # باو لا٭ یمرولوا رد اق هعنم ندخصو ذیفثت
 | ةسلبا لسو راجا هورع هلبا ش اف ناصقت ندنلتم رجا لزم كلم هدننومض رم دیز

 باوخا * یغدنلام عیج هسخو رولوا ربتعم یدنلام ثلث ل دی ز روب رم دمع *

 ۱ ثلفلا نمرتعیالودلام عیج نم ةراحاا تزاح اولاق لثمار >| نم لقا هرادرحآ ضد ته

 ۱ یوا لثلا رجا: نملقاب هراحالاف تزاح ناسانم ضا! سه وهو راعاول هال

 (هراجالا نهن “الة ہنایھولا ةموظام حرش)

 ۱ راحاهورع نالوا یثراو هاش ن>اف ناص ن ن دالثم رجا لزم كلم هدوم ضر دی ز

 رولوا ۴# تاوطا ۴# ییرولوا یا هسلنا ملسلو

 ه د هروب رم "هسر دم یتلام ث ۳ ی

 یب هنذیفتو تیصووید ن وسلوا فقو هرزوا قلوا فرصت هنس هلغ هرلنالوا سردم
 هرزوا یع رش هجو نساعدءو یوعدوبد یدلوا توف ارصم :دعب ب ودیا صن یهو

 هطورشم هرلنالوا سردم هد هروب ند هسردم نس هلغو ذخا یروب زم علبم بودیا تانا

 هرکب ن دنعفر  دیز هسردم هرکصن دکد ردتیا ید یع رش لیجس هرزوا قلوا فقو
 یوعد ند دیزوید ی دیشعا ع وجر ند هروب رم تیصو ور هنرو ه دق دنلوا هبجوت
 ضهنم وب رم فقو هلا ی دصت لدیز درب هسلبا قیدص ی هنرو ید دیز بودیا

 1 زالوا # ب راو # یعرولوا

 | وید ولوا ضةتنەروپ رم فقو هلا یی یصاق یرلقدلوا هعقا ره هدیروص وب |ا

 ۱ زالوا 3 باوا * یرولوا ذفانیمکح هسلبا مکح

 6 نو
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REESEم! ہرارقا تاون تو ی نیس هرارفا حص  

 یضاقلا ب دا حرش نم) هراکنا حص! و هرارقا عال هناف یصولا فالح هراکنا

 ) بسلا تانان ۲ نیعسلاو یاثلاق

 یرایصو ل دل اخو رشب ورکب یر افص دالوا كن افوتمورع دیز یسردم كن هسردمرب

 كن هلط نکأس هدنحا هلا یری كن هس ر دم میدلوا یسردم یس هلع ور ند دبلو

 یضو قب ه دیفنو تیصو شورغ زویشب ن دنلام تیلثوید نوسلوا فقو هنب را هیماعط

 یوعدوبدری و ن دتنلت تانسهکرث لورعیروبنم غلبف هلغلوا توق ارصم بودیا بص

 یرش لیجسو فقو هتهج لواو ذخا یر وپ رم غلبم بودیا هثیب تماقا هنساعدمو
 ند هروب نم تیصو ورع ن د دیز بولوا رلغلاب دلاخ و رشب و رکب هر ۳9 دتا

 هلبارروب زم بودیا قیدصت یدلاخو شب و رکب جد دیزو یوعدوید یدینُغا ع وجر

 | لدیز هسرب و هراروب زم ندنلام یصلدب بولوا ملص هنب رزوا یرادقموش روپ رمعلبم
 رولوا 4 ٤ باول ولا -۱* یرولوا رداقهدا درتسا ندراروب ر٣ یوق مح لدب هلغمام و 3 - ییدص

 ویا او ترالا ماض لطف ضلارفلا باک #* ۱

 | زالوا#باوطا* یمرولو ثراوهدیز ورع هسا برید مور لغو بقدلو توقسهدیز ,

 (ضتارغلا ف هاشا) نوطسلا هتنرو هرو نربال درلا اما)

 ر دیبا ام هبراوت هنتر یرب نرد ف التخا ن الوا « دنراتدب یس هرفک تم ذ لها

 ر دلک د # باو ا! ×

 حرش ديس ) هدحاو لم رذكلا نال ےھللم فاتخا ناو مهش ن وٹراوتی رافکلا نام )

 ) ثرالان 0 نام ای هبحارس

 ی هرو ن الوا را سم ب ول وا هدب ر > راد ادب ز ہ دقدلوا توف هدمالسا راد سم دیز

 ززالوا # باوا  ییرازولوا مورح ندنئارمم هادی ز
 نولسم ةثرو هلو مالسالا راد ف ا اج يدمج نالا یا

 (ضتارفلاح رش "لاک نبا) برا راد
 هدکدروک دیز نکردیا انز هدنه ورع بودا نیکمت هورع اعداطیسفندنه یمهحوز ادب ز

 زالوا # باوا ۴# یرولوا مزال هنسن هدیز هسلیا لتف یدنهو ورع

 زالوا # باول ا ٭# ییرولوا مورح ندتناربم ده دیز هدنر وصوب
 هرایهلتفناوقرا نم ثربال دیعلاو دبعلانم ثریال رانا تح قرلا ثاربلا هب مرام)

 ادع ناك ءاوس هرشابلا اه دحا ءاشا هثلت ثارملا ن امر ۳و نزاع و ر)
 2 ثاربلآنامر < بح وال قح لتعلاف قحرغب لتفلا نوکی نا ناتا طرمشلاء [طح وا

 (ضلارفلانم هیف یناهرب طیحم) اط رشابل نوکینآ ثلاثلا طرمشلا
 قد رط ورج تودبا موعه هن رزوا ل ورجع هل رح تلآ هلبدصلتق یورچ یساا دی ز

 ور هانا صل سفن بو دیا لتقف یدز هلغم الوا نکم صيلخ سفن هلا رخآ

 زالوا ۴# باول | * یرولوا مورخ ن دناریم
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 » الصا ثاريملا نم مرح الف هسفن نع اعفدوا اصاصق هنروم لتقاذااماو)
 3 (نرالا علاوم ف ةا تسلا ىلع دیس )

 دسالوا مولجم لبه و لتقف اغ رح ه دن زیم ینیدلوا ن ۳ نم ورع یسدنار 3 دی زا

 زالوا ٭ باو لا # یر ولوا مورح ن دنناربم لدیز ورع
 مرگالوهبدلاو دماسفلاهلعف اهحوز رادق آر لاواهماو اها رادق البتق رطادحو واو)

 (لتقلا ىلع ة داهشناف ةينالا تانانج نم ) ثارملا ن
 دی ز هلببس یرحخس هرزوا هجوو ل دنه بودیا رس هلیقیرط دی وعن ه دز یوز دنه

 ٠ زالوا ۴ تاولطا# یرولوا همورح نداریم ل دیز دنه هسلوا توف
 ودیو مرصال ذی وعتلاب رڪ“ نا ل اق تامو اهجوز رح” رها نع ةهفینح وبا لتس)

 (تاانا ین هیفریصاایواتفلا نم )مرګ ۱
 و دنارق نیوال بولوا « دب رخ راد لدیز هدقدلوا توف هدمالساراد یم ذ دیز |
 زالوا # باو لا # یرولوا ثراو هدیز ۱
 ایکحوا هقیفح رادلانابب مطقنت حاکلا همصعنا ىر الا هعصلا عطةنب رادلا ناابتو)
 زاد لماوهنحق لج برا ف نم نارابتعاب ثراوتلا عطقذیف ةيالولا عطعت تالذکو ا
 (رفکلالهاثیراوم ف یسخرس طوسبم) تیلاک مالسالا 7
 هرکصدکدتبا ضبق یذر 2 یگ نوال نالوا هدعالسا راد نسهکرت لدی ز هدیروصوب ُ

 م دیا لوبق تم ذ درج ورع الاح هسلنا ل ونک تم ذ توقیح همالسا راد هلن اما ور

 زالوا ٭ باولا ۴ ییرولوا ر داق لا ن درکب یس هکرت دب زود
 ید دنهو دیز هلغل وا قرح هطوا ن و ی

 هرخآ یرب ره ن د روزم هسالوا مولعم یی دلوا توف مدقم یسقنق بولوا قر ۱

 رولد رب و هتسایحا "هبرویلامكنسب رب ره ژزالوا* باوطا* یمژرولوا ثراو
 هغلا امامت ن دنلام 4 دیز نى رهم نالوا هدنتم ذ دیز لدنه یس هنرو دنه هدیروصو ||

 ۱  رزولوا #<باوطا #یمرارولوا رداق
 قیدصتیدد زرارفا ودر دعراو ارصحو یوعوا مح نادیرف رزق نب ولال نوحادب ز دنه

 ! عوحر ندنرارقاو راکناینارو لدی ز بوبد ر دلکد مئراو نوعا دی ز دنه هرکصن دک دنا
 تس هلآ دز نشكر هسالوا قو رعم ٹراو هد رهاط تولوا توف دنه ه كعب تودیا |

 لالا تدب نیما #< باول ا ۴ر دنا طب تو ندلالا

 لاما تسل هاف هراّر رقا نع عجر ادا ۷۱ هل ل الا ناک رخآ ثراو هل سالو خابرقا ولو )|

 (رارقالا رخآ یف یناتسهف ) تارعضلا اج
 < تاصعلاو تتار فلا یاصصا م ثاربم باب چ

 هشیاعو هګدخو بنی زو ر دم هجوز نوعادنه نایلوا هدنتدعوحاکن تحن تانهتسکدب ہر
 ن درر وب زمو رارقا وید ر دعادیرقرق بال ه دهازور دیززق كنافوتم ورجع اغوا ۱
 قورعم ثراو بولوا ت وف ارصم دیز ار کدنا قی دصت یدیز د یرب رھ ||
 هدنراندب رل ر وپ نه دی زُ کر رل ەسلباراکنا قتنارو كرخآ یر ره ند راروب زمو بویلوا 1
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  ۱سُستلا نوا هدنهیهسر,یمرکب ندم ترد نوا اش ات اولا# رونلوا تمس هلهحو هب

 رد هرهدهاز ,مس شد نواقاب هر هشیاعو هکدحو بز

 مهني اب اف اودحاص ن ضعبلا ۵ نود صعبا ه رارقا ی هعابک وا ۱ نئراو رقاناور) ۱

 تخاو ةنباو جوزب ةآرمل ترقا اذا اف هناب هرارقا حصي نم ىح ىف رةملا زربتعب ال |

 ةلئسملا لصا ان تر ج و نللف اضعب رک مهضسبو ۱

 نم ةلتسلا لصا اتال: ثخالاو تنبل نيب قابلاو عب را جب و الف ودا تولو هو و
 ره 1 راکنالا لصفق ِ ۷ا هعب ران هم لانا E هر 1اتعر ناو

 ن کف هقحلاکذخ اب نا جوزال ناکف جوزا وهو هپاهرارق دا حع!نم ىح ق آلا عز
 (ضثارفلا رخآ ىف یناهربلا هم ةتس نم ةمسعلا

 قوالی كنساب ابو یدب ز ییوز نالوا یلغوایع نی وبال كنسااب بولوا توف دنه

 باوا رد هت هدنران» زروب زم هکر تم ق ەساىا رب و رکب و ورع لغو ی ح

 ا ی و مهسررب هدیز مهس ش شب ن دمهس نکس

 ندنیحوز ریحان نت میسقت هدنرانب روب نمیدنه و مد

 الاحهسرپ و هرشب و رکب و ور 5 بور و هدیز نفصن وید زعا لاقتنا هتسذ هدا ز
 رولوا ٭ باول ا۴ یرولو'! رداق هغملا ند راروت رم یتسهص> عب ر ندیقاب لوا دیز

 یب هشيام و هجګدخ و بذیز وورع ی رلشادنرق مال و یدنه یسانا بولوا توف دی ز
 زروب نم هدکد نسا یا ینا كن هکرت ر کپ هلک فی كر یرک اخوا یع نیوبال كنساباب و
 بولوا راشادنرف نی وال دیلو یساناب تاک اپاپ كنس هلبا دلاخ یتساباب كنساند دی ز هرکب

 حوزتدلاخ یی داف نالوا یمن کا كنس بولوایسهجوز دلو هرکصندنتوف دیلو
 رلشادنرق مال لاباب كنس هليا یساباب لدیز هلکعا دلوت ند همطاف یساباب هلدیز ب ودیا
 ثراو هلغلوا نر ادا ام مال كساب, كيد نس هبا و رطوب بولوا
 زالو اوت یر ملوان ماهگی کت او
 نوکیفیک معلا نود لا تروف مال الاخو ماو بال اع ارو تام لجرنع لئسناو ۳
 تام ع هیخا ماب حوزتیذلا لجر تاممانباهلتدلوف هبال هیخا ما ماب حوزت ل جرا ذه لقا ذه
 معلا نود هیخا نال هئارخ هلاخاوه و هال هیخا نباو ماو بالاع هارو كلذ دعب هوخا

 ( تاهباشنملا نع لث ياي صثارفلا ف نیتفلا ةنارخ )
 ندیا دلوت ند هګدخ كورع هلکعا ج وزت یب هجي دخ یزق كيب ز ورع ییعوا دنه |

 رشب ییغوا ند هشیاع لرکی ب ودیا ج وزت ی هشباع یزق كنپ زق دنه رکب یغوا
 جنا بولوا شنوا توف یس هلج *باروب زم هدقدلوا توف شب هر کصندکد تا دلوت
 یس ا هلغلوا هرصح+ هډ زو دنه قنارو لرب روا هدنایح بلپ نو ویک

 1 # رونلواتعص دلهحون هدنران زروپنم 7
 یرخالاو تملا ما م ما ما ن نوکی ناب ءدحاو + ههجنم امهیدحآ ناتدج تیلل تاکاا)

 دن وسلاپ امهش سدیلانوکب یاعت هليا هجر فسو وبا لاق ناهح ثائوا گه



 یا

 | امهتب لالا مسقی یلعت هللا هجر دمع لاق و تاهل ا ةثکب رابتعاال و نادبالا رابتعا
eتاھا نملاصتل!ناکناو انالثا مستیف نیتهطا نم لاصتالان اکناو تاهلا  

 ۱ هچردعت عم یلاعت هللا هجر ۳ لوف ليف عار < هو اعابرا لاما معيد DE ا

 ۱ (تابصهلا ین عمجما حرشمنم) مجصالاوهویلاعت هللا هچیر فسوب یا عم لدو اعد هما

a A O O LD 
 یدنه یسانا لماح ندورع نالوا یس هحوکنم الاح كورع ینا کوا تولوا توف دی ز

 هسلبالو یی هج دخو بلیز یشادنرقرق بال هیادلاخو شب و رک یراشادنرفرا بالو
 هدلاخو شب و رک و دنهیهس رزکسندمهسز کس قرف ٭باوللا *رد هت سف

 ندبآ قلا لج رکارونوقبلا نوی لج ےھسزکس بواب رب و هب و

 | رک ؟ب مهسرشنکب] خد ندفوقوم مهسالاو رولبرپ و کا فوقوم یهس هسراغوط هدلقا |
 زولب ری و هپ هشدخو بای ز ےس ررپ هدلاخو شب و ۱

 #< بآ اولا # رد هح هکر تیس بايا لر یلماح دنه یس - جور ب ولوآ توف دیزا
 TN اَضعنا دنه رولنوقیلا نوجا لج ےھس یدی بولب ریو هدنه ےھسرپ ندمهس کس ۱

 | مهس الا ورولب و هکا فوقوم مهس هس روتک دلو رپ لد هنمامت هنس یکیا ندا رارقا ,
 ۱ رولبرپ و هلال تد نیما ىسىقاب توان رو هدنه ید مس ددرد

 ¦ نم نیتنس مام هن ت ءاج ناو نيتنس نم لقال هب ت ءاجاذا اهدلو سن تدن هنوتسااور)

 أ لقال تشو ( قالطاا باک ن مه بسلا توت ین اصقلم هیاده ) تب دقرفل تقوا

 یسصتفاوامهنمرکال تیبا طعف نیتنسل هب تنااذااع : نیروصد یداصال الاو اهم

 زکالاک نیتنسلا مکح ناب ةياقنلاو یتا حرص و یاثلالع حراشلا
 ۱ ( بسلا تون قناررح )رصتخا رهاظ وهو

 7 ندنساا کوا كد ز مب دنه هدکد تا ٤ لو یتسهبرو راو یدنه یسانا توق دز |

 ۳ ال زا نادا قید ود ردراو كحرک جد هنرو راسو رارقا وید رد راو مج ۱

 أ ثراو هدي ز روب زم دلو هسروغوط دلو رب هدنماټ یآ یدی ندنتوف كادیز
 رولوا * باو ا۴ ییرولوا

 | بادر ورک یش درر نت او اج بف یس هجوز بولوا توق دز

 رونلوا # باو لا # ییرونلوا فیقوت هلج عضو ۱
 شبا هکر تلاعیج فقو لماح ها محاو ةوخا نع تام ناب نالاعم نونرال اوناکناو)

 ۱ ( ٌنیسعلا ںاکر خا یف هساخ) مسه الف كش ییسعلا بلطق هوحالا قحق نا

 ۱ 1 لجح ثددیز یساا کوا اا یز ییا قلا بولوا توف دنه ا

 زوپ رم دلو هدعب ب وروغوط دلو ر هدنمامت یآ یدب ندننوف لدنهورارقا ويد رد راو

 ۳ ا نور داف یو هفت یس و ای بز تاولوا توف ید

 ۲ هرگ صندنتوف ادنه یروپ زم دلو نی بذي ز هدنرلکدتسا قلا شیر هصخ ندنس هصح

 ۱ تاقتلا دو هسید زالوا ثراو « دنه هلک عا تدالو ایا

 ٩ یروناوا زم



۳۰ ۳۳ IT 
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 زاعلوا ۶ باو لا < یمرونلوا
 دلو ناق نيعجا مهيلع یلاعت هلا ناوضر ةباعكأا عاجاب هببصت فقوب و ثرب لجل )
 توملالبقادوجوملعج نکل تولادعب هبودح ناو هدوجو فرع هنال ثروابح یتنسلا

 ناك اذا اماف تملا سم لجل ا ناك اذا اذه ةدعلاق شارفلا مايقل هبسن تب یتح ایکخ

 هنسنم کال هب تءاج ناف ج اهحوژو هسارمغنم لماح هماو تام اذ تبا رع نه

 تولاموناهلمک هنرولا ره ناالا كشلاب ثربالق تولا دعت هرو دح لاعحال ٹرالرهشا

 ( ضقارفلایف نيتغملا ةنازخ )

 ۱ هک رخآ عون #
 درتیرکبیع نی وبالو یدنه یسانا نالوا لماح ندورع یساباب یوا بولوا توف دیز
 بولی رب و هرکب هسجواهدنهمهسرپ ندمهس لا # باو لا ٭ رددجتکرت تمس هسابا
 ندفوقوممهس هسرغوط دلویکیا هدلقا ندیآلا رکارولینوقیلا نوجما لج ےھس یکیا

 درب ندفوقوم هس راغوط هدرنکا ندیآ قلا رولبرپ و هر دلو لوا مهس ررپ
 رول رب و هرکبلیا دنه مهس

 عب را ببصن وا نینب هعبرا ببصن ىلاعت هللا هجر ةفينح ىا دنع لمع فقوبو )
 فقوب یلاعت هللا هجر دمحم دنع و ءابصنالا لقا هثرولا ةيقب یطعب و نکا امها تاتب

 یلاعت هللا هجر دمع نع یرخا ةناورین و یلاعت هللا هجر دعس نبا ثيل هاور نینب فلت
 یدحاو ىلاعت هللا هجر نسحلا لوق وهو رثکا امهبا نیش وا نیا بصن فقوب
 نال كلذ و ىلاعت هللا هجر م اشه هنع هاور یل اعت هللا هجر فس وب یا نع نیتیاورا

 ليلا قداتعيام ىلع لب مكا هيلع ین الف ةر دنلاةباغ ىف دحاو نطب ىف ةعب را ةدالو

 یلاعت هللا هجر فس وب یبا نع یل اعت هللا هجر ف اصلا یورو نينا ةد الو وهو

 ىوتفلا هيلعو حالا وهو کا امها دحاو دنباوا دحاو نبا ببصن

 ( الم لج ایف هيجارسلا ىلع ديس )
 هرکصن دکدتیا رت ینب ز یشا دنرق نق نی وب الو یلماح دنه یس هجوز بولوا توف دیز

 دنه یان ندنب رض كن ه دخ بودیا برض یدنه هجګدخ نیدا لج عضو دنه
 هدیز نینج لوا هسلوا مزال هرغ هپ هګ دخ ب ودیا اقلاتیمرکذ نینجر هقلخلا نیئسم

 رولوا # باو لا # ییرولوا ثراو
 هرداق هزارحا یب هرغو نس هصح كنبنج ندنس هکرت لدیز دنه هدروصوپ

 رولوا # باول ا# یمرولوا ۱

 ذب یه ظلا یواتفلارخآ یال هقالطا ىلع سبل ثریا اتیم دلونم انه مهلوقنا لعام
 نموهف لصفاذااماو هسفنب لصفنا اذا ثريالاما اتیم لج لا لصفناتمو تاعطقلا رم
 دئرولا هلج نم نینطا اذهف اتیم انینجتقلاف اهنطب ناسنا برضاذا هناس هنرولا هل
 اداو تیلانودیحایلع ةیانلاب ناعَصلابوحوو هرغلا براضلا ىلع تبحو عراشلا ن

 أ طوسلارخآیناذکهویهتنا ةرغلاوهو هسفنلدپ هنعثروپ و ثار ا هل ناک هنابح انمکح



fr 

 , (ةولصلاباك نهان اف قئاررص ) لج لا ثاربمنم
 ا دلور هدنهامن هنن ىکا هرکصخدنتوف كلدیز دنه هرکصندقدلوا توف دیز یوز دنه

 زالوا # باو لا # ییرولوا ثراو هدیز دلو لوا هسروغوط

 توبث ف قناررح )رهاظ وه ونک الاک نیتنسلا مکح نا ةباهنلا و یتجای حرصو)
 تقو نم نیتنسنم کال دله  تءاجول اهنال لقالا اندقو ( قالطاا باک نم بسلا

 مدقناکرتکالاک نوکبنایغبذب و نیتنسلاب حرص نم را لو اا

 ۱ (روبزملا لعمایف قار رح ) هربظنی
 هک ماحرالایوذ تاربم باب #

 در یورع لیعوا یشادنرف رق نر والو ییز یزد یب برو أ نوبال بولوا توف دیز

 مهس یکا ندمهس جوا # ب تاوطا رد هح هکر تعصق هسلبا

 رک د هور یهسرپ هدیز
 ییهصدخیرف هلبا ورع یلغوا كبدیز یس هلاخ نب وبالو یدیز جوز بولوا توف دنه

 ترد یرکب # باو لا ٭ رد هجن هکرت تعصق هسلبا لر یی همطاف یزق یلاخ ن والو
 هب دخ مهس یکیا ودر نا ندہھس

 رکد هب هبط دم ےھس قتلا

 كنلغوا ىس هل اخ كتساناب هلبا 2 لیعوا تر نلاخ بال كتساب اب تولوا توف دیز

 هورع مهس یا ندمهس جوا # باومجا رد هن کز تحق هرکی یا
 ۱ رکد هرکب مهسرب

 هکر تعسق هسابا رت ینیز یس هلاخ نی وبالو یدنه یس هع ن وبال بولوا توف دیز
 رکد هبنبز مهسرپ ه دنه مهس یکیا ن دمھس حوا # باوطا ٭ ر د ہت
 یرشب لیغواكنیرق لورعو یرکب ییغوا كنلغوا لورعیلاخ نر وبال بولوا وو
 ترد # باو لا # رد هت هکر تعسق هسلبا رت ی دلاخ ییغوا كني زق رخآ ورع و

 رک د هدلاخو رشب مهسدرب هرکی فا با بشید

 یس هع ن وبا هليا ورع یلیعوا كن رقیع نر والو یدنه ِ تولوا توق دی ز

 میسر ندمهس ترد # باوجلا »۴ روت هکر تعسق هسلیارت یرکب ییغوا كنلغوا
 رکد هور مهس یکیا هرکب د و دنه

 یشادنرق زابالو ی رکب لیغوا یشادنرق رقنی وبالو یدنه یبنهحوز تولوا توف دیز
 مس کیا توست رد ۴# باولا # رد نعت هکر تعسف هسلیا ی ی

 رک هپ هچیدخو دنه مهس ررب هرکی

 یزق یس هلاخ نی وبالو یورعییغوا یس هلاخ نی وبالو یبوژ بولوا توف دنه
 اا نکس نوا ٭ تاوخا ٭ رد ھجن هکرت تعسق هتسلبا رت یرکب یلغوا یشادنرقمالوینب ز

 لاک هک میس شاهین میش دورک مهم یادی زوّمط ندیهس

 هبا لا زد ں وبالویورگ ییخوا یشادنرق مال بولوا توف دیز

 تو



E CA ۳دک  
 رکد هرکبمهسجوا هور يسرب ندم“ ترد EY هت ۳ تعصق

 بوم یلغوا تند خیس الو ین ۳ ینفلاخمالویدی ز زوز بولوا توفدنه

 ۱ ندبهس یکانوا # < باوطا * رد نت هکر تعسف هسلبا كر یی ەمطاف یزو كرهکدح

 هبدمطاف بسر هورگ مس یا هبنیزمهس حوآ هد زمهس لا
 رکد

 سلبا ؛ ءاریور ع یلعوا كنشادنرق زق ںالو یدنه یسادیرف نق نوال بولوا توق دنر

 7 هور ۶ ےب هدنهمهس جوا ند.6“ترد ٭ باول ا # ر د هح هکر تج ا

 كنلعوایشادنرق زق نب وبال هلی ورع ییخوا كنب زف یا دبرق را نی وبالبولوا توف دیز
 نیشالاظح لب ک ذلل تاوطا رد هج ی تعقهسلبا ]رب یدنه :یرو,ب

 | بالو یورغ یلیعوا یشادنارف رق نی وبال كنساناو ی دنه یس هحوز بولوا توق دی ز

 ندیس ینا نوا ٭ باو لا ۴ ر د هجن هکرت تعسق هانا دریز یزق یسادنرف زا
 ۱ و ی ی و ی ےھس یا

 || یور یلعوا كنشادنرف نق بالو ی دنه ی زق یشادنرق زق نی وبال بولوا توف دی ز
 ۵ دنه ےھس حوا ن دمهس ترد ٭ باو لا # ر د هج هکر تعسف هسلبا رت

 رک د ه و رگ ( مه سرب

 ۱ ن والو ییز یرزق لدنهو یورع حوا ل دنه یشادنرق زق نر وبال بولوا توف دیز

 | ندم ییانوا ٭*باوملا٭ ردهجت هکر تعسهسلبا تی یهدخ یدقیشادنرقرا

 ۱ E ! هنبز مهس یکیا هور مهس ترد

 س هنا هلو قهیقر یو یگ بالو هعبار یزف یسه۶ع نی وبال بولوا توف دنه

 رول ریو هیهعب ار هکرت هلج باوا # رد هصن هکر

 | لیز ویبهمطافوهجدخ یرازق لورع لغو كب ز یس هلاخ نی والبولوا توف دنه
 ی رازق كنهشياع هلبا دلاخ لبغوا كن هشباع ی زق كد زو یرشبیغوا لرکب یلعوا

 ینا نوا ندہھس قلا زوتوا # باوا ۷# رد دن هکر تعمق هسادا ارت یبهدیاعو هدهاز

 رد هیهدباعوهدهازس رجوا هدلاخو همطافو هدخ موس ستم هک عهس

 | ن دناربم یس هج بال هسلنا لر ییسهع بالوا یدنه/یس دع !Er تواوا توق دنه ||

 | زاملا # باول ا #یمرولا هصح
 از ۵ دکدتا *اتیورت غوا كنس هلاخ نواالو یدنه یس هحور تولوا توق دیز

 ۰ زالوا باوا #یرولوا هنراو ه دز ځد شیز ی زق كنلغوا ىع بال كني
 ۱ عالواهباربم ندنس هلعلوا دصع دلو ر ندورع هدنروضح یضاقر گن بل ز هدنروصوب

 || هل,ءزقلوا یلوا ندماحرالایوذ دلو ید هسرولوادیعب هصعدلویجد رکب یوعدوید
 | هرتعم چو دفان دسر و تچ بودیامکح هشز عب ر ج وا كن هکرت

 زالوا # ب اولا ٭* یرولوا

 ا ورع هسلوا سا جد ییعارا هئالت 21 ده و ءاثب هروب زم مکح بلیز دیروصوب

 . رولوا # باوملا# یرولوا ر د اق هغلا ن دش ز ییضوبقم



(u. 
 # یضارالاف + 3

 پودا تحارز ی دنک ۰ اکو راجا هرخآ * اک ییالرات ینی دلوا فرصتم هلبا واط دیز
 ری تاشاق ۱3۳۳
 كني رافرصتم یضارا نالوا هلوقموب ه دک دتبا لیطعت اضتقالا بسح ب ویا تعارز |

 ررڅ هجو ه دیز ورعیسبهاس نکیشلوا ر د اص فی رشا وید هیعلوا ع زن ن دنرادپ ۱

 هکعد مرو هرخآ ها وباط ما ف الخ ییالرات لوا لکا لیطعت هرزوا |
 زالوا # باو لا # یبرولوا ر داق

 هژملومم ندا هدنسهلاقم قىد هورع یاد ی رالرات فقو نالوا ه دنفرصد هلا وباط دز

 در « دی ز ییالرات ورع هسردیا ادا هور نامز هن یروب زم ند دی ز هدقدلوار دیا عارف
 بودیاادایروب زم ند دی ز الاح هسلبالوبق هلطرش لوایخد ورع عارف هلیطرش كعا

 زولوا < باول ا٭ یرولوارداق هغملا ن د ورع ییالرات

 نوا رلنالوا فرصتم هب هی رما یضارا هلبا هعطاعمو هلبا وباط بولوا ن دنناکس هي رق رب

 | ما وید هیلبا تعارزو طبض ی رالغوا ب رب یراق دلوا ف رصتم « دنرلقدلوا توف
 بجوعرب ینیضارا ینیدلوا فرصتم هدقدلوا توف دیز ندنراج ا بولوا رداصیناطاس |ا

 هک د مررپ و هب هنسک مکیدتسا هلی وپاطرکب یسېهاپس هدکد تسا كمیا طبض ورع ییغوا مجا
 ۱ ۱ زالوا # باو لا # ییرولوار داق

 هرشپ هلا واط صا یالخ تویمردتا ط ص هورگ ی یضارا لوا یھاہس هدیروصو
 رداق ا هکبجوملاع رحا بولا ندرشب یی یضارالوا ورع هس ریو

 رولوا ۴ باوا ۴ یرولوا

 | نب رالرات بولوا توف دلو الب دنه ن الوا هفرصتم هزالرات هلبا واط ن د هیربما یضارا

 [ ید مردیا طیض نب ما فالخ هصدخ یشادنرق رقمال ادته هبکدتسا کیا ظینم بولا هل واط ن دضرا بحاص بنی ز یشادنرق زق نب وبال ین اطلس ہا بجوم رب
 ۱ زالوا # باولا # یرولوار داق هعنمینب ز

 بودا طض ایلغتنتسالرات یغیدلوا فرصتمهلیاویاط كدب ز ورعهدکدنکه راد رخآدیز
 ۱ ورگتهدکدتبا د| ره طبض یتسالرات هليا یهابس نذا بولک هدنرورم هنس نوا دیز هدعب |

 زالوا #باوطا#ییرولوا رداقهکعد مردتیا طیضوک اس هلک اروم هنسنوا درج
 صا بحومرب یزاالران ینیدلوا فرصت هلا وباط ند هیربما یضارا بولوا توف دیژ
 ورع ن دنفرط ورع هلغعلوپ هد راد رخآ ورع نکا بودیا لافتا ورع ییغوا یناطلس
 قوقتحوتعارزو طبضیرالرات لوا اعم هلوروم لام اس هلک اح یار یمابرقا نوا
 هلغلوا هدراددرخآ ورع درج ضرا بحاص نیدلوا رداص یناطلسما هکارب و هرخآالرات مس نلیرب و هضرابحاص یضرا قوقح هنسره هلوقموب بوری و هضرا بحاص هنسرهیضرا

 زالوا * باوا * یرولوا رداق هکعید مرریو هرخا هليا وباط یزاالراتلوا
 را | | ی دنه یزف حنا بولوا توف دیز نالوا فرصتم هی الرات هلی ویاط ن د هیربما يا

 دلت

` 



 ۱ تر
 ۱تا ت ت ت ت اا ت ا ا ت ا ی 6

 هلب رب و هنیرق بویلرب و هرخآ نکنا هبل اط دخل هابلثم ی ویاط یزق كن افوتم بودیا كرت |

 . مرری و بک کیدتسا هلو لولحالزات درع 2 یسھا ہس ن نکیشلوارداصیاطلسرهاوید

 ۳ زالوا ٭ اوج لا * یعرولوار داق هکعد ۱

 نیا الب هدقدلوا نچ لشي ب ودیا ع رز یتسالرات یرم نالوا هدنفرصت هلبا یباط دیز |

 یک ٥ دیز ورع ه دکدریو هورع ن د رخآ هلبا وپاط ییالراتضرا بحاص بولوا توف
 روتلوا اساهلبا لثمرجا لد هداصح باول ا۴ یرولو ارداق هرج ود هليا علق :

 بح اص هلغلوا توف داوالب نکیافرصتعهلبا واط هزالراتحاخرب اد هی رعمآ یضارا دب

 2 دیز د رحم دنه یشادنرق مال لدیز هرکصت دکدرب و هلا هناط ه ورع یژرات لوا ضرا ||

 زالوا # باوخا 6 یعرولوا هزداق هپ هلخ ادم هرالراتلوا هلغلوا یشادنرقمال

 جاقرب هليا یکسمت یباط ندرارب نانلوا نییعتو فقو هپ هسردمو عماجرب ن دهیربمایطارا ||
 ییسانا یف! ندی راج اصعیاط قح تولوا توق دلو الب دیز نالوا ی

 .بویمرپ و هدنهیسلوتم نکیاهبلاط هغلا هلبا یپاط هرزوا یناطلس مها بولواهدوجوم دنه |
 زالوا ٭ باوا # یرولوار داق هضد وقفت هرخآ یناطاس نما ف الخ ۱

 هر داد هتعارز بولا هرزوا یتاطلس صا یرالرات بور و یی واط مسر ۱ یربکدر و ءلرشب و رکب دنه هساوا شرب و هرشب و رکب یراالرات لوا یلوتم «دیروضوب

 ۰ رووا لک ناول ا ٭ یرولوا

 ر دقوش هلضرا بحاص ن ذا یالزات نالوا هدنفرصت ةلبا ویاط ن د هیرما یطارا دیز |ا

 با تاصقت ن دنلثم ل دب هرکصفدکدشا ل دپ ضیقو عارف هورع هدنس هلباقم ل دب ها |
 زالوا ۴# تاوطا ۶ یمرولوا رداق هر هلحادم هیالراب لوا وډ مشلوا عراق

 یحاص وباط قح بولوا توف داوالب دیز نالوا فرصتم هیالران هلبا وباط ه د هیرقرب ا
 بحاص هلیلثم یهباطورع نالوا یبایتحا هیالرات ن د هیرق یلاها هلغمالوا یسهتسک

 بواب رپ و هنیحاص جب ایتحا ن دیلاها الرات لولحم هلوقموت بولوا بل اط هغلا ن دضرا

 فالخ ب ويمر و هورعضرا بح اص نکیشلوا رداص یناع صا وید دیلرپ و هي ینجا
 زالوا # باولا *# یمرولوا ر داق هضب وفت هنسلاها هبرق رخآ سما

 مالسا ه اشداپ یی یضاراقلق اتسرپ ن الوا تاوم ن دنسیضارا ه دلب ن اناوا حف الص

 ل وا ځد ورع هلکمریو نذا هیابحاو كيلت ه ورع هرزوا قلوا قلقاج وا یرلتیضح |
 یکلم لور بولوا هبحارخ هموقص یضارا هسلبا ابحا ی یضارا

 رولوا ۴# باوا * یرولوا
 هرزوا تکلم یکی س هکر رو راس لات ز یییضارا لوا یس هبرو بولوا توف دیز هدیروصوب |

 ۱ ررولوا 3 باوخا # نزول اهم

 نالوا تبان یادخ ندضارا Ei دلوا فرصتم هليا واط لا رمشالا یلعورعو دیز

 هدکدتسا قلا القتسم یس هویم « دعب بویلشا هلضرا بحاص ن ذا دیز نجاغا هویم
 هدنس هویم كنحاغاكنیضارالوا هلغلواهدیضارا ءار شم هرزواررجهحو درج هدي ز ورج |
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 زالوا # باوطا # یرولوار داق هکعد مرولوا )راشم هک اس

 هسنلوا مکح هلیقوخ بودیا ینا هب رح رادو دهع ضقن یمذ دیز ن دنسبااها هی رقرب
 یني رالرات نالو! ه دنف رصت هلیا یباط هلغمالوا یدالوا لدی ز یسبهاس هروک ذم *هیرق

 رولوا  باوطا# یعرولوا رداق کمر و هرخآ هلیاوپاط
 توف دیز نکنارافرصتم هلباهعطاقمو یباط هیالرات فقو رب لارشالایلع هلبا ورع دیز

 ل دیز ن د راالرات لوا شب ییغوا لدی ز هسلنا طبض الغتیتسهصح كدي ز ورع بولوا
 | رولوا # باوا # یمرولوا ر داق هطبض بولا ند ورع هللوتمیآریسهصح

 هاراناک د نانلواانبهرزو| تیکلم هلضرا بح اص نذا یسانب و یرمضرا وله طاقم یسهصرع
 رادنسک نالوایراکنام  DDSرضم هب هصرعیسامروط كنان بورپ و لث

 لواویدكدیاعلق ییانب الاو لرو هدا زر دقوش ندنلثم هعطاقمضرابحاص نکنالکد

 زالوا # باو لا # یعرولوا ر د اق هکمردتنا علق ینب زانباتعت هرادنسک
 هرزوآ یتاطاس محا ییالرات بولوا توف نکیآ فرصتم هی الراترب ن د هیربما یضارا دیزآ
 ويد مرربو هی هنسک کیدلیدرها فالخرکب یسبهابس « دک دتسا كم طبض ورع غوا

 زالوا < تاوخا # ییرولوار داق هعنم یورع هجو رغب

 ینیراناویحهدنساع میلو ا ڈی رق بولا قب راهش اكنسللاها هی رق رخ آدیز یسیهاس هیرقر
 ردالتوابورد زک قحریغب هدنساعممیلوا هب رقیب راناویح راروب زمهلکمر و نذاهغغالتوا

 - رارولوا # باول ا # یرارولوار داق هعنم یزرو نمیسلاهالواهیرق راسلوا
 ر داق دادرسا ن د دز یروب رم علبمیسبلاهایرخا ر رق هدیروصوب

  ۱ررولوا # باوا # یر رولوا
 هدارخا هی رق هنسشقلا بودیا لقن هیارخ برق دی ز نالوا ندنسایامر یس هیرق راوتر
 نکاس هدارخا هی رق الاح بودیا دلوت هدارخا ابرق هدقدلوا توف هرکصندقدلوا نکس
 مرا هلغلوا ن دندالوا یساناعر مرا درح ورع یتبصتم را لوا الاح هندالوا نالوا

 زالوا # باوخا# یرولوا رداق هربج وید كالا لقن هنس هي رق ۱

 نک اس هدارخاٌهی رق زواج *ندةنس شهلا بودیالقن هیارخا يرق دیز ن دنسلاهاهب رقربا
 هرج وید هلبا لقن هپ یوا هب رق دی زیسهابس یلوا "هیرق هرکصندقدلوا

 زالوا * تاوطا * یرولوا ر داو

 یتجاقرب اراالرات لوا دی ز هلغلوا یسالرات جاقرب « دنغاربط ۍرایت كنیهابس ورع ك دیز
 بحومر,بودیالیطعت ر دعالب ةیلاوتم هنسحوآ هلک ما تعارز حاق ر تودنا تعارز ۱

 هبا واط یزالرات لوا ورع هسالرب و هورعضرا قوقح نلک هلیرب و ن دعدق رفدو ما

 هلکعا ادا یراق وقح كم رلک دتبا تعارز درج دیز ه دکدتسا كا ضي وفن هرخآ |
 زالوا ۴# باوخا * یرولوا رداق دععیو رک ن دص وفقت ی راک دعا تعارر
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 هلبنباتعو قیفوت "یروأ هکر د | سو قيال هتیراترضح العاو لجا تاذ لوا الو دج
 ییثقو عبط كلبلج ب اک مان ( یواتقلا ةع! ) لوقن اب ن دفیرش عرش مولع وبشا
 ناطلساا نیعم بر ترضحلیلطلط نم نرد یاج؟یماح « د هرماعلا هعاطلا راد

 تتح“ نامز كس راترضح رعدنوأ ناخ د ادبع * ناطلسلا ناطاسلایآ

 تف ردم (كنناجر دمم) یرابلا برا لاضفا ىلا اباربلا علوا ه دیران ام
 یارخا مرح یس هنس قلا شعلا زویکبآ كب هلتراظذو

 ی دلوا ریذپ ماتخ « دنرخاوا
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